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Висловлюємо щиру вдячність колегам з медичних бібліотек
України за самовіддану багатогранну діяльність та директорам бібліотек
за змістовну й цікаво викладену інформацію, подану у звітах за 2020 рік.
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ
МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ) свою
діяльність скеровує у відповідності до державної політики у сферах охорони
здоров’я, науки та культури, забезпечує формування, зберігання та
використання інформаційних ресурсів, надає широкий доступ до них,
впроваджує інновації та новітні електронні технології в усі бібліотечні
процеси, вивчає та запроваджує в практику нові форми і методи роботи
тощо.
Робота бібліотеки впродовж 2020 року була спрямована на
максимальне поповнення документального фонду, своєчасне його
відображення в довідково-пошуковому апараті бібліотеки, якісне та
оперативне забезпечення медичних установ, практикуючих лікарів,
науковців, студентів новою інформацією з питань медицини і охорони
здоров’я.
Одним з основних документів, на який спиралася у своїй діяльності
ННМБУ, є «Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого
розвитку України (до 2025 року)», у якому зазначено: «Базовими умовами
розбудови українського суспільства як суспільства знань є забезпечення усім
рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання України та
світу, а також інтеграція українських інформаційних, знаннєвих та
культурних здобутків у глобальний інформаційний простір».
Криза, спричинена пандемією Covid-19, не могла не вплинути на
діяльність бібліотеки у звітному році. Це була неочікувана форс-мажорна
ситуація.
Впродовж 2020 року надійшло 9 378 примірників вітчизняних та
іноземних видань. Основним джерелом надходження іноземної літератури в
останні роки були польські видавництва, установи та організації, окремі
дарувальники, але карантинні заходи 2020 року унеможливили передачу та
отримання літератури від Посольства Республіки Польща в Україні. Нині у
польських партнерів зберігається значна кількість книжок та періодичних
видань для передачі у фонд Польської медичної бібліотеки імені Збіґнєва
Реліґи. Фонд ННМБУ поповнився цінними виданнями Європейської,
Британської та Американської фармакопей. В рамках міжнародного
партнерства між Україною та Польщею до фондів ННМБУ надходила нова
література польською та англійською мовами. Іноземний фонд поповнився
книгами з питань оториноларингології. Інформація про нові надходження
літератури регулярно висвітлювалась на сайтах ННМБУ та Польської
медичної бібліотеки імені професора Збіґнєва Реліґи, що функціонує на базі
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Національної наукової медичної бібліотеки України. З об’єктивних причин, а
саме це карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19), планові показники 2020 року – 1 650 примірників
виконані лише на 40 відсотків.
Усіма структурними підрозділами впродовж звітного періоду було
обслужено 64 320 користувачів, в тому числі 1 735 установ та організацій
різних систем і відомств. Всього кількість відвідувань бібліотеки за рік
склала 222 525. Користувачам видано 1 314 490 документів та їх копій.
Довідково-пошуковий апарат збільшився на 58 665 нових
бібліографічних записів, в т. ч. в електронну базу введено 37 608
бібліографічних записів.
Користувачам бібліотеки було надано 162 435 бібліографічних довідок,
в тому числі 919 письмових. Співробітниками ННМБУ систематично
надавалась консультативна допомога читачам з питань інформаційнобібліотечного забезпечення медичної науки. Всього надано 5 717
консультацій.
Фахівцями здійснювалися переклади на медичну тематику з
англійської, німецької, іспанської, португальської, чеської та інших мов,
замовлення на які надходили від Міністерства охорони здоров’я України, ДП
«Український медичний центр безпеки дорожнього руху МОЗ України»,
Фірми «Регіон», ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМНУ», ДУ «Інститут геронтологіі імені Д. Ф. Чеботарьова» НАМНУ,
Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова
НАМНУ, Національної медичної академії післядипломної освіти ім.
П. Л. Шупика та ін. Виконано 1 050 умовних сторінок письмових перекладів
медичної тематики. Потрібно зазначити, що кількість медичних перекладів
на іноземні мови значно перевищувала кількість перекладів з іноземних мов.
Фахівці ННМБУ на постійній основі активно співпрацювали з 38
фармацевтичними фірмами. Згідно з договорами про співпрацю, впродовж
2020 року опрацьовано 8 398 номерів науково-періодичних видань, 100 155
статей, 350 674 сторінок.
Проводилась цілеспрямована робота зі збереження бібліотечного
фонду. Було виконано 144 430 замовлень, розставлено 144 060 примірників
документів. Переглянуто на предмет заборгованості 220 примірників, на
правильність розстановки – 188 140 примірників. Здійснено переміщення 370
метрополиць, проведено знепилення 1 530 метрополиць. Проведено
переоблік 14 890 примірників літератури, здійснено дрібний ремонт 220
примірників видань, 860 примірників відреставровано.
Організовано і проведено в ННМБУ та у науково-дослідних,
лікувально-профілактичних установах міста Києва 170 книжкових виставок,
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180 переглядів літератури, 3 декади іноземної книги, 4 дні інформації, 7 днів
фахівця, 100 екскурсій та прочитано 40 лекцій.
Впродовж звітного року здійснювалась підготовка до випуску
наступних видань: Історія медицини та охорони здоров’я в Україні. Ч. 4
(2011-2020); Медико-психологічна допомога в кризових ситуаціях;
Психологія і етика репродуктивної медицини і т. ін.
Тривала робота над третьою завершальною книгою другого випуску
словника серії «Медична біографістика» – «Медицина в Україні. Літери ТЯ».
Підготовлено та видано: збірка біографічних нарисів «Славна когорта
фахівців медичних бібліотек України; «Лікар-реформатор Рейн Георгій
Єрмолайович. До 165-річчя від дня народження: біобібліографічний нарис;
покажчик: «Періодичні видання, що надійдуть до ННМБУ в 2020 році», який
містить 368 назв; інформаційно-аналітичний огляд «Світ медичних бібліотек:
події, факти, цифри. Рік 2019»; Інформаційні та бібліографічні видання
медичних бібліотек України (1934-2019 рр.) Ч. 2.2; Покажчик обмінного
фонду. Вип. 58.
В бібліотеці відбувались різноманітні культурно-освітні заходи. За
традицією, 28 січня було проведено літературно-мистецький вечір з нагоди
186-х роковин від дня народження лікаря, поета, громадянина Степана
Васильовича Руданського. Цьогоріч свято гумору і сатири організовано за
співпраці ННМБУ з Київським об′єднанням гумористів і сатириків,
Національної спілки письменників України та з Київським міським
медичним коледжем, під керівництвом завідувача відділення сестринської
справи Гавриленко Наталії Вікторівни, викладача і бібліотекаря Гончаренко
Алли Анатоліївни та суспільними організаціями. Музичну програму
літературно-художніх читань Степана Руданського було підготовлено за
співпраці з Факультетом мистецтв імені Анатолія Авдієвського
Національного педагогічного університету імені Н. П. Драгоманова, під
керівництвом декана факультету, доктора педагогічних наук, професора
Василя Ілліча Федоришина.
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Ведучий свята Прудник Михайло Васильович - голова Київського
об′єднання гумористів і сатириків Національної спілки письменників
України, лауреат премії Остапа Вишні, Олександра Ковіньки та багатьох
інших, багаторічний редактор журналу «Перець», наголосив у своїй промові,
що творча спадщина Степана Руданського не втрачає з часом актуальності, а
набуває нового прочитання та усвідомлення.

Слово тримав Олександр Боржковський – син Олексія Боржковського –
правнучатого племінника Степана Руданського, краєзнавця, дослідника
життєвого шляху поета, пропагандиста творчості Великого Вкраїнця. Від
медичної спільноти виступили професор Української військово-медичної
академії Пасько Ірина Володимирівна; професор медицини, академік АН ВШ
України Тишко Федір Олексійович прочитав свого вірша «Дорога дружби».
Від Київського об′єднання гумористів і сатириків Національної спілки
письменників України виступили: Козак Валентина Спиридонівна – лауреат
багатьох премій – багаторічна організаторка та співведуча свята, Качан
Анатолій Леонтійович – відомий поет, Демченко Валерій Федорович –
сатирик, гуморист, Шульга Валентин Григорович – поет, Шевченко
Станіслав Олексійович – голова творчого об′єднання поетів Національної
спілки письменників України та інші.
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Студенти Київського міського медичного коледжу читали твори
С. Руданського: Богдан Марія – «Жайворонок», Василенко Валерія –
«Студент», Мартинюк Володимир – «Кому чого бракує», Мироненко
Анастасія – «Жонатий», Ничипорук Марія – «Добре торгувались»,
Харламова Ірина – «Циган з хроном», Шмейссані Олексій – «Свиня свинею».
З великим задоволенням гості слухали Парадченка Едуарда, учня 4-го
класу, лауреата і дипломанта конкурсів читців Степана Руданського.
Неабияке захоплення і насолоду гості отримали від виступу Анатолія
Несторовича Паламаренка – українського майстра художнього слова, Героя
України, народного артиста України, лауреата Національної премії ім.
Т. Г. Шевченка – щирого друга і прихильника нашої бібліотеки. Від
суспільних організацій до слова запрошено пані Аллу Осадчук – дружину
відомого поета, публіциста, громадського діяча, багаторічного ведучого
нашого свята та інших охочих висловити захоплення творчим спадком поета.
В концертній програмі взяли участь викладачі: кандидат педагогічних наук,
доцент Людмила Іванівна Паньків; соліст Пекінського симфонічного
оркестру, професор Гонконгського університету Девід Ван Кань;

акомпаніатор на акордеоні – Юрій Анатолійович Підгайний та акомпаніатор
на фортепіано – Олена Володимирівна Васильєва; студенти-вокалісти Петро
Пшеничний та Іван Матковський. На завершення програми учасниками було
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виконано безсмертний твір «Повій, вітре, на Вкраїну», пісню, що
перекладена більше як на 100 мов світу. На добру згадку про чудовий захід
було зроблено колективне фото учасників та відвідувачів.

Щорічно вшановуючи пам’ять Великого вкраїнця, засвідчуємо про
невгасимий інтерес до постаті Степана Руданського, про всенародну любов
до рідного слова, до творчості, сповненої почуття високої національної
свідомості, яка актуальна й сьогодні, як ніколи.
Січень-лютий у бібліотеці експонувалась фотовиставка ОлексіяНестора Науменка, де представлені такі різні світи: Японія, Боснія, Мальдіви.
Користувачі та відвідувачі Національної наукової медичної бібліотеки
України мали можливість здійснити кіноподорож «Три міста – три світи»
разом з Олексієм-Нестором Науменком.
Олексій-Нестор Науменко, режисер кіно і телебачення, вже двадцять
років мандрує нашою планетою, знімає документальні фільми та робить
світлини.
Автор продемонстрував документальні фільми «Токіо – столиця
протилежностей», «Сараєво – місто спотикання» та «Малє – найменша
столиця світу», а також розповідав цікаві історії, ділився особистими
враженнями.
5 лютого 2020 року в Національній науковій медичній бібліотеці
України, за співпраці з Музеєм історії Десятинної церкви, відбулася
презентація
книги
києвознавця,
історика,
письменника
Віталія
Ковалинського «Історія Київського зоопарку. 1909–2019».
Віталій Васильович Ковалинський (1941–1919) – будівельник за фахом,
історик за покликанням. Ковалинський закоханий у Київ, один із керівників
Київської організації Добровільного товариства любителів книги та клубу
«Києвознавець», заступник голови Клубу прихильників книги «Субота у
Бегемота», працював головним редактором журналу «Купола».
Віталій Ковалинський – автор публікацій та книжок з історії Києва
ХІХ–ХХ століть, серед яких: «Меценаты Киева», «Семья Терещенко»,
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«Пушкін у Києві», «Путівник по Андріївському узвозу», багатотомник
«Київські мініатюри» тощо.
Книга «Історія Київського зоопарку. 1909–2019» – остання робота
Віталія Васильовича. Праця присвячена 110-річчю з дня заснування
Київського зоопарку й розповідає про складну історію створення, розвиток і
сьогодення
цього
природоохоронного,
науково-дослідного
та
просвітницького центру. Автор видання виклав матеріал, що грунтується
виключно на архівних історичних джерелах і містить багатий
фотоілюстративний матеріал. Цікавий факт – серед ймовірних засновників
Київського зоопарку називають і О. Н. Терещенка (газета «Киевское слово».
– 1892. – 4 листопада), тому презентація книжки відбулася саме в
Національній науковій медичній бібліотеці України, в минулому – це
особняк родини відомих українських меценатів Терещенків.
У програмі взяли участь історики, києвознавці, музейники,
екскурсоводи, представники Київського зоологічного парку, бібліотекарі.
Зокрема, виступили: Наталія Писаренко, директор Музею історії Десятинної
церкви; Наталія Будзинська, завідувач відділу Музею історії Десятинної
церкви; Сергій Харьков, заступник генерального директора Київського
зоопарку; Ольга Друг, завідувач відділу Музею історії Києва.
На завершення презентації Олег Модзелевський презентував фільм
«Зустрічі з Віталієм Ковалинським».
10 лютого 2020 року в Золотій залі Національної наукової медичної
бібліотеки України відбувся Концерт вокальної музики «Улюблені мелодії»
до Дня всіх закоханих. Організатори: Управління культури, туризму та
охорони культурної спадщини Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації, Національна наукова медична бібліотека України, Київська
вечірня музична школа № 1 імені К. Г. Стеценка. В програмі прозвучали
улюблені пісні про кохання із всесвітньо відомих кінофільмів і мюзиклів у
виконанні Маргарити Войцехівської, заслуженої артистки естрадного
мистецтва України, лауреата Всеукраїнських та міжнародних конкурсів,
солістки Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»,
учениці 7-го класу вокального відділу Київської вечірньої музичної школи
№ 1 імені К. Г. Стеценка (клас викладача, заслуженого артиста естрадного
мистецтва України Селезньова Михайла Яковича, концертмейстер Катерина
Хомякова).
20 лютого 2020 року у Національній науковій медичній бібліотеці
України відбулася презентація книги Семена Широчина і Олександра
Михайлика «Невідомі периферії Києва. Голосіївський район». Представили
видання автори – Семен Широчин, кандидат технічних наук, дослідник
архітектури Києва, автор книг і статей про архітектуру Києва радянської
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доби та Олександр Михайлик – києвознавець, автор книг і дослідник
архітектури Києва, храмів Київщини та Житомирщини. Дослідники
розповіли, про розглянуту у цій праці, історію розвитку всіх історичних
місцин на території Голосіївський району – найбільшого у Києві, за площею
майже рівного королівству Ліхтенштейн, але й досі не дослідженому.
Авторами зазначено, що у виданні детально згадано усі історичні місцевості,
що існують або існували – аж до найменших хуторів (відомості про деякі з
них досі ніде не публікувалися, а їх історія не досліджувалася). Найбільшу
увагу автори приділили науковим установам та навчальним закладам. Велику
кількість ілюстративного матеріалу опубліковано вперше, зокрема є малюнки
Де ля Фліза.
У виставковій залі ННМБУ експонувалася виставка Еллен Орро –
прибалтійської художниці, котра мешкає в Києві. За освітою Еллен художниця-графік. Провідна художниця Державного музею іграшки,
викладає у Школі мистецтв імені М. Леонтовича. Ілюстратор дитячих видань,
є членкинею Національної спілки художників України, веде активну
виставкову діяльність, в її доробку понад 50 виставок, починаючи з 1989
року.
Основні напрями її творчості – це живопис, графіка та дизайн.
Роботи Еллен Орро експонуються в галереях, офісах та приватних
колекціях України, Німеччини, Бельгії, Польщі, Білорусі, Данії, Голландії,
Японії, Канади, США, Великобританії. З її ілюстраціями вже видано близько
20 книг, а також підручники та журнали.
Еллен працює з дітьми та дорослими за власними авторськими
методиками з розвитку творчості, образного мислення, а також практикує
арт-терапію.
Основні напрями в дизайні – це авторські іграшки, дизайн одягу
(батик), оригінальна біжутерія, ексклюзивні листівки ручної роботи,
декоративні предмети інтер’єру, настінний розпис та багато іншого.
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11 березня у виставковій залі Національної наукової медичної
бібліотеки України відбулася презентація фотовиставки Миколи Сиротенка
«Алюзії Натури». До уваги відвідувачів представлено унікальну колекцію
нерукотворних образів, що не має аналогів у світі. Це давні чорно-білі
знімки, які автор перевів у «цифру»: камерою, що своєю опцією насичення
додала їм кольору і нових смислових відтінків. Персонажі картин, таємничі
образи геніїв світу, художник розгледів і зафіксував у різноманітних
фактурах живої природи: на стовбурах дерев, у камінні й хмарах, складках
ландшафту чи паморозі на шибках. Свій самобутній шлях в образотворчому
та фотомистецтві автор визначив як «Алюзії Натури».
5 березня 2020 року у приміщенні ННМБУ в урочистій обстановці
відбувся акт передачі польських науково-медичних
видань з
оториноларингології. Книги Польській медичній бібліотеці імені Збіґнєва
Реліґи передала керівник науково-освітньої секції Посольства Республіки
Польща в Україні пані Ева Матушек-Загата. Під час заходу відбулась
презентація
наукового
доробку
відомого
польського
вченогооториноларинголога Генріка Скаржинського та презентація про українських
оториноларингологів, яку підготувала професор Української військовомедичної академії Ірина Володимирівна Пасько.
Крім того, експонувались книжкові виставки, присвячені видатним
польським лікарям: професору Генріку Скаржинському, професору Йосипу
Мочутковькому, професору Яну Нелюбовичу, професору Володимиру
Янушевичу і т. ін. На сайті Польської медичної бібліотеки імені професора
Збігнєва Реліги було розміщено віртуальні виставки: «Великі поляки –
лауреати Нобелівської премії», «Всесвітній день боротьби з гепатитом»,
«Професор Володимир Янушевич – видатний польський лікар і вчений» і
т. ін.
Було розгорнуто виставки до ювілеїв вітчизняних медиків: до 160-річчя
від дня народження Яновського Феофіла Гавриловича – видатного лікарятерапевта; до 115-ї річниці від дня народження Медведя Лева Івановича –
видатного вченого-гігієніста, засновника та керівника Інституту екогігієни та
токсикології; до 105-ї річниці від дня народження Бернадського Юрія
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Йосиповича – вченого-стоматолога; до 85-річчя від дня народження
Дупленка Юрія Костянтиновича – українського вченого геронтолога,
історика медицини; до 70-річчя від дня народження Бойчака Михайла
Петровича –військового лікаря-терапевта; до 70-річчя від дня народження
Вороненка Юрія Васильовича – одного з провідних вчених у галузі
соціальної медицини; до 70-річчя Спіженка Юрія Прокоповича – видатного
вченого-онколога, першого міністра охорони здоров’я України та багато
інших.
Проте впровадження на території України з березня 2020 року
карантину не дало змоги надалі проводити відкриті масові заходи, тому
працівники ННМБУ зробили акцент на дистанційних формах роботи,
зокрема найбільш мобільним каналом взаємодії з користувачами стали сайт
бібліотеки та соціальна мережа Facebook.
Для бібліотеки стали традицією онлайнові літературні читання.
Працівниками бібліотеки було організовано цикл літературних читань, серед
яких: до 206-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка та до 90-річного
ювілею української поетеси, письменниці Ліни Костенко. У бібліотеці
експонуються книжкові виставки та виставкові композиції: «Організація
охорони здоров’я в Україні», «2020 – рік медсестринства в Україні»,
«Література ВООЗ», «Медики України – бібліотеці в дар», «Світочі
української медицини», «Військова медицина», «Родина Терещенків в історії
доброчинності України» та ін.
Інформація про лекції, презентації, екскурсії, концерти, флешмоби, які
відбувались в бібліотеці, розміщувалась на головній сторінці вебсайту
бібліотеки у розділі «Новини та події» та в соціальних мережах.
Впродовж 2020 року було проведено цілу низку наукових заходів.
Відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2020 році»
Національною науковою медичною бібліотекою України спільно з
Науковою бібліотекою Харківського національного медичного університету
та секцією працівників медичних бібліотек Української бібліотечної асоціації
було організовано та проведено міжнародну науково-практичну
конференцію «Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації» у
форматі інтернет-конференції. Особливу увагу на конференції було
приділено питанням реформування медичної галузі та сучасному становищу
медичних бібліотек в цей період, вирішувалися питання академічної
доброчесності, формування іміджевої політики бібліотек тощо. За
результатами проведення конференції було прийнято резолюцію.
На базі ННМБУ відбувались науково-практичні заходи, в яких
бібліотека була співорганізатором, а саме: 23 січня відбувся семінар13

практикум «Державна політика охорони здоров’я в Україні. Нормативноправове регулювання медичного використання наркотичних засобів»,
організований Київською міською профспілкою працівників охорони
здоров’я та навчальною платформою Professional medical education; 29 січня
відбулась лекція психоонколога і психіатра, президента Польської
психоонкологічної асоціації, професора медичних наук Крістіни де ВальденГалушко, яку було організовано в рамках навчального курсу,
«Психоонкологія 2020» Національним медичним університетом ім.
О. О. Богомольця та ГО «Асоціація з медичної та психологічної реабілітації»;
21 лютого МОЗ України та ДУ «Центр розвитку медсестринства МОЗ
України» провели конференцію «Актуальні проблеми медсестринської
освіти». Також співробітники бібліотеки брали участь у чисельних онлайн
заходах: семінарі «Підбір видання для публікації» (організатори компанія
«Clarivate analytics», ННМБУ); вебінарі про науковий пошук в мережі «Як не
втонути в океані медичної інформації» (організатори: InternSheep і Клініка
«Оберіг»); конференції «Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19»
(організатори: ВГО Українська бібліотечна асоціація, Український інститут
книги); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інфекційні
захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та
профілактику»; семінарі «Медсестринство на первинній ланці в Україні:
кращі практики» і т. ін.
Фахівці бібліотеки забезпечували науково-інформаційний супровід
багатьох науково-медичних форумів, за що отримали Дипломи, зокрема:
Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до
діагностики та лікування захворювань нервової системи»; Науковопрактичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання
діагностики, лікування та профілактики інфекційних та паразитарних хвороб
в Україні», присвяченій 95-річчю кафедри інфекційних хвороб
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця; ІІ
Міжнародному медичному конгресі «Психосоматична медицина ХХІ
століття: реалії та перспективи»; 29 міжнародній медичній виставці «Public
Health 2020» та ін.
Крім того, було проведено цикл семінарів з питань методики
індексування літератури медико-біологічної тематики за останнім варіантом
таблиць УДК з урахуванням змін та доповнень, з питань індексування
соціально-політичної літератури у зв`язку з переходом систематизації на
УДК для бібліотек київських науково-дослідних інститутів.
У 2020 році згідно з наказом МОЗ України № 2453 від 13.12.2019 «Про
проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок»
ННМБУ здійснено перевірку достовірності даних щодо наукових статей,
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поданих у відомостях до заявки, закладами та установами, що знаходяться у
сфері управління Міністерства охорони здоров’я України. На виконання
доручення Директорату освіти, науки та кадрів МОЗ України перевірено 223
анкети, 899 статей. Здійснено перевірку українських медичних журналів на
наявність у базах Medline і Web of Science, а також перевірена інформація
щодо квартилів журналів. У звітному періоді було введено нову
інформаційну послугу, а саме здійснення перевірки різних видів наукових
робіт на виявлення збігів/ідентичності/схожості текстів за допомогою
офіційної системи перевірки на плагіат Unichek. На допомогу медичним
працівникам був підготовлений та розміщений на сайті бібліотеки Перелік
перевірених посилань на безкоштовні вебресурси щодо коронавірусу 2019nCoV.
З метою підвищення професійного рівня співробітники ННМБУ брали
участь у заходах, що проводили бібліотеки, науково-інформаційні установи,
науково-освітні заклади.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України з 17 березня в Україні
запроваджено режим надзвичайної ситуації та встановлено карантин.
Пандемія Covid-19 створила неочікувані виклики, проте колектив ННМБУ
продемонстрував професійну згуртованість і готовність до змін та швидко
адаптувався до нових правил соціальної практики та опанували модель
дистанційної роботи. Надавався широкий спектр послуг, в т. ч. на платній
основі. В умовах карантину фахівці бібліотеки надавали адресні, тематичні,
уточнювальні та фактографічні бібліографічні довідки, а також
бібліографічні консультації з медицини та суміжних галузей знань,
проводився моніторинг медичних журналів та газет для фармацевтичних
фірм. В режимі онлайн працівники ННМБУ виконували роботу щодо підбору
та складання списків документів за визначеною темою для дисертаційних та
магістерських робіт, статей, рефератів та ін. Також, в онлайн режимі
співробітники бібліотеки надавали послуги з визначення індексів за УДК на
статті та автореферати з медицини та суміжних наук, виконували фахові
переклади та редагування перекладів науково-медичної літератури і
документів іноземними мовами. Також, в умовах карантину, користувачі
бібліотеки мали змогу скористатися інформаційними ресурсами ННМБУ
онлайн та отримати необхідні матеріали через ЕДД. Колектив ННМБУ, в
черговий раз, переконався, що на інформаційно-бібліотечні послуги існує
значний попит і зміна їхнього формату (з очного на дистанційний) суттєво не
вплинула на інформаційні запити користувачів. Водночас, виникла нагальна
потреба щодо формування цифрових навичок у якомога більшої кількості
потенційних користувачів бібліотеки.
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ОБЛАСНІ НАУКОВІ МЕДИЧНІ БІБЛІОТЕКИ
2020 рік, незважаючи на всі його виклики і негаразди, був ювілейним
для ряду медичних бібліотек. Крім ННМБ України, яка у 2020 році
відзначала своє 90-ліття, 90-літній ювілей відзначила і Одеська ОНМБ, яку в
2017 році було реорганізовано у сектор бібліотечних ресурсів КНП «Центр
громадського здоров’я Одеської обласної ради». Своє 90-ліття мала б
відзначати і Дніпропетровська ОНМБ, однак у 2020 році її було
реорганізовано у відділ при центрі громадського здоров’я. Ювілейним 2020
рік був і для Донецької ОНМБ, яка знаходиться на окупованій території.
Рішення про заснування цих бібліотек було прийнято у листопаді 1930
року наказом НКОЗ УРСР №128а «Про заснування у містах Києві,
Дніпропетровську, Одесі, Сталіно (Донецьк) перших крайових і обласних
медичних бібліотек».
Свій 75-літній рубіж у 2020 році переступили Івано-Франківська,
Кропивницька, Рівненська, Сумська, Тернопільська ОНМБ та вже не існуючі
в статусі ОНМБ Херсонська і Хмельницька медичні бібліотеки.
У 2021 році свій 160-літній ювілей відзначатиме найстаріша медична
бібліотека України – КЗОЗ «Харківська наукова медична бібліотека».
Складна епідемічна та економічна ситуації в країні завадили
достойному відзначенню цих поважних дат, але ми щиро бажаємо
бібліотекам і відділам медичної літератури процвітання в будь-якому статусі,
їх працівникам – здоров'я, добробуту, наснаги, щоб медики всіх рангів, посад
і приналежності постійно відчували гостру потребу в бібліотеках і їх
активній роботі.
Ще донедавна, бібліотечно-інформаційне забезпечення медичних
працівників України, крім ННМБУ, здійснювало 24 обласні наукові медичні
бібліотеки, які були методичними центрами для медичних бібліотек своєї
області. Практикуючих лікарів у лікувальних закладах обслуговували понад
200 лікарняних бібліотек. Обласні наукові медичні бібліотеки України були
інформаційними центрами з комплексом сучасних послуг, місцем для
навчання, отримання нової інформації, ділових і мистецьких зустрічей
медиків.
У 2020 році бібліотечно-інформаційне забезпечення медичних
працівників здійснювали лише 8 обласних наукових медичних бібліотек
(Івано-Франківська, Кропивницька, Полтавська, Рівненська, Сумська,
Тернопільська, Харківська та Чернігівська). До обласних центрів
громадського здоров’я було приєднано Закарпатську, Одеську, Дніпровську і
Чернівецьку обласні медичні бібліотеки. Разом з тим, з 1 липня 2021 р.
Постановою КМ У к р а ї н и від 17 лютого 2021 р. № 106 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р.
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№ 1121» працівники центрів громадського здоров’я переводяться до
лабораторних
центрів
Міністерства
охорони
здоров’я
або
їх
правонаступників. Доля бібліотеки, віднесеної до центру громадського
здоров’я вирішується індивідуально в кожній області. Чернівецьку ОНМБ
спочатку було віднесено до Центру здоров’я, однак, потім було прийнято
рішення про реорганізацію її у філіал Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка.
Здійснюється також процес реорганізації у відділ медичної літератури
Тернопільської ОУНБ – Тернопільської обласної наукової медичної
бібліотеки. Відділи медичної літератури, в які реорганізовано обласні наукові
медичні бібліотеки, функціонують при обласних універсальних наукових
бібліотеках у Волинській, Житомирській, Хмельницькій, Херсонській
областях. Запорізьку ОНМБ просто ліквідовано.
Щодо діючих ОНМБ: ситуація яка склалася внаслідок епідемії та
карантинних обмежень, внесла зміни у звичайне життя бібліотек. В умовах
невизначеності постало питання організації роботи у такій ситуації. Треба
віддати належне бібліотечним фахівцям, вони швидко оцінивши ситуацію і
переформатувавши свою діяльність, в період карантинних обмежень,
здійснювали інформаційне забезпечення користувачів дистанційно. Ширше
використовувалась електронна пошта, спілкування через соціальні мережі:
Skype, Viber, Telegram, розсилка SMS повідомлень. На сайтах бібліотек
надавався доступ як до власних, так і до віддалених баз даних.Такі форми
роботи набули популярності у користувачів і посіли достойне місце в роботі
бібліотек.
Одним з актуальних напрямів діяльності, який раніше мало
використовувався в роботі медичних бібліотек, була санітарно-просвітницька
робота серед молоді та школярів: пропаганда здорового способу життя,
боротьба зі шкідливими звичками. Більше уваги приділялось внутрішній
роботі, впорядкуванню і очищенню фондів від застарілих, зношених та
дублетних видань.
Процес реорганізації медичної галузі, потягнув за собою скорочення
великої кількості медичних бібліотек при лікувальних закладах, фонди яких
перебували на обліку в обласних бібліотеках. Впорядкування і переміщення
цих фондів стало для ОНМБ ще однією великою проблемою.
Зниження основних показників роботи пояснюється карантинними
обмеженнями та ліквідацією медичних бібліотек.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА
БІБЛІОТЕКА
Згідно з рішенням обласної Ради бібліотека не працювала з січня по
жовтень 2020 року. Вирішувалось питання про її реорганізацію. На момент
17

припинення роботи бібліотеки у її штаті було 28 чоловік. Частину
працівників було переведено працювати у КНП «Івано-Франківський
обласний центр громадського здоров’я», решта – звільнились. В цей період
працювала лише ліквідаційна комісія.
Треба віддати належне Івано-Франківській медичній громаді, яка не
уявляла своєї діяльності без медичної бібліотеки і з 01.10.2020 року обласна
наукова медична бібліотека відновила свою роботу з штатом 15 чоловік, 12 з
яких – бібліотечні фахівці.
Змінилась структура ОНМБ і наразі складається з: відділу
комплектування і наукової обробки літератури; сектору предметизації і
каталогізації; відділу обслуговування користувачів з сектором читальної
зали; відділу наукової медичної інформації і бібліографії.
За період з жовтня 2020 р. по січень 2021 р. було оновлено: Статут
ОНМБ; Колективний договір ОНМБ на 2020-2023 рр.; Положення про
ОНМБ; Правила внутрішнього трудового розпорядку; Правила користування
ОНМБ.
На 01.01.2021 року в області функціонує 8 медичних бібліотек: ОНМБ;
2 бібліотеки медичних коледжів; бібліотека Івано-Франківського НМУ; 4
бібліотеки лікувально-профілактичних закладів.
Діяльність бібліотеки в основному була зосереджена на роботі з
документальним фондом ОНМБ. Відбиралась на списання застаріла і
зношена література, проводилось знепилення фондів. В період літніх
зливових дощів частина пасивного фонду, який знаходився у підвальному
приміщенні, стала непридатною для використання. Через тимчасове закриття
бібліотеки на карантин було втрачено значну частину користувачів.
У зв’язку з тим, що на 2020 рік не було зроблено передплату
періодичних видань, не проводилась робота по збору інформації про історію
розвитку охорони здоров’я Івано-Франківщини, відповідно новими описами
не поповнювалися картотеки. “Історія розвитку охорони здоров’я і медицини
Івано-Франківщини” та “Наукові праці медичних працівників області”, які
планується продовжувати у 2021 році.
Технічне оснащення бібліотеки складається з 6 персональних
комп’ютерів; сервера, сканера, ксерокса. В бібліотеці є Інтернет та Wі-Fі. З
2014 року ОНМБ використовує у своїй роботі автоматизовану бібліотечну
програму ІРБІС-64. Освоїли АРМи – комплектатор, каталогізатор.
МЕДИЧНІ БІБЛІОТЕКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Карантинні обмеження вплинули і на діяльність медичних бібліотек
області, однак, бібліотеки, врахувавши всі вимоги, перелаштували свою
роботу на дистанційні форми.
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Як зазначено у звіті ОНМБ м. Кропивницького, «пандемія дала
поштовх для оновлення діяльності бібліотек, осучаснення її послуг та
спонукала до активних дій в онлайн режимі. Бібліотекарі ж набули нових
знань і навичок та пройшли випробування на затребуваність і
професіоналізм».
У 2020 році бібліотечно-інформаційне обслуговування медичних
працівників області здійснювало 35 медичних бібліотек, в яких працювало 35
штатних бібліотечних працівників. З них, в ОНМБ працює 6 фахівців.
Інформування здійснювалось на електронні скриньки керівників
медичних закладів міста і області, головних медичних сестер.
Індивідуальним користувачам інформаційні списки, бібліографічні довідки
розсилались за допомогою Інтернет-сервісів.
На сайті ОНМБ розміщувались списки медичних періодичних видань,
передплачених ОНМБ та бібліотеками області, інформаційні бюлетені «Нова
медична література», тематика книжкових виставок. Бібліотека надавала
користувачам послугу електронної доставки документів. Виконувались
замовлення на сканування та доставку фрагментів книги чи статтю на
електронну адресу користувача.
Здійснювалась ОНМБ і велика методична робота: на платформі ЗУМ
було проведено онлайн-конференцію для бібліотечних працівників
лікувальних закладів, у Вайбері створено групу для надання консультацій
бібліотекам мережі. ОНМБ було видано аналітико-статистичний огляд
«Медичні бібліотеки лікувально-профілактичних закладів та бібліотеки
медичних учбових закладів Кіровоградської області за 2020 рік».
Оптимізація закладів охорони здоров’я негативно вплинула і на
діяльність медичних бібліотек. В області було закрито 2 бібліотеки-філіали і
скорочено 10 посад бібліотекарів лікувально-профілактичних закладів. У
зв’язку з цим, ОНМБ здійснювала позапланову роботу з фондами бібліотек –
філіалів: їх перевіркою, списанням, розстановкою залишків у сховищах
обласної бібліотеки. Всього з фондів бібліотек-філіалів було списано 26,7
тис. примірників дублетних, зношених та морально застарілих видань,
проводилась звірка та вилучення карток з каталогів. Здійснювалась також
робота з читацькою заборгованістю та поверненням літератури від
користувачів.
СЕКТОР БІБЛІОТЕЧНИХ РЕСУРСІВ КНП “ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ’Я ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
У 2020 році Одеська обласна наукова медична бібліотека (нині – сектор
бібліотечних ресурсів КНП “Центр громадського здоров’я Одеської обласної
ради”) відзначала своє 90-ліття. Бібліотека, попри всі реорганізаційні процеси
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і скорочення, була і залишається провідником у світ медичної науки, для
практикуючої медицини та методичним центром бібліотек лікувальних
установ міста і області.
Ювілейну дату відзначили: фотовиставкою, присвяченою історії
бібліотеки; презентацією ювілейного видання. Генеральний директор
Одеського обласного центру громадського здоров'я Оксана Пастернак
вручила колективу бібліотеки грамоти від голів Одеської обласної ради та
Одеської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю на
ниві медичної освіти.
До урочистостей доєдналися представники одеських бібліотек, медики,
колишні та нинішні читачі книгозбірні.
За весь цей період змінилося кілька поколінь співробітників. З березня
2020 року у секторі працює 3 фахівці. Зважаючи на карантинні обмеження,
роботу в бібліотеці було максимально перелаштовано на дистанційні форми.
Завдяки реєстрації власної сторінки в соціальній мережі, було налагоджено
спілкування з віртуальними користувачами, надавались консультації,
організовувались дискусії, проводились дослідження читацької аудиторії,
опитування. На допомогу медикам різних спеціальностей, здійснювалась
фахова розсилка змісту нових журналів за електронною адресою
користувачів (більш ніж 150 одиниць). Було відскановано зміст 68 журналів
(7 134 сторінки).
Працівники бібліотеки (сектору) роблять все можливе для забезпечення
високого рівня обслуговування користувачів, створення доброзичливої
атмосфери, облаштування нових комфортних місць для роботи та
спілкування, надання та вдосконалення додаткових сервісних послуг.
В приміщенні бібліотеки стали доступні можливості супроводу в
проходженні інтернатури за бажаною спеціальністю випускників медичних і
фармацевтичних закладів вищої освіти м. Одеси та інших областей регіону
України для підвищення рівня практичної підготовки та професійного
становлення. Здійснюється консультування інтернів, надання правової та
методичної допомоги в оформленні документів, представляються інтереси у
відносинах з МОЗ щодо зміни державного направлення, форми навчання та
інших суперечливих питань.
Значна увага приділялась роботі з фондами: вивчався попит на медичну
літературу за 10 років, було переглянуто відділи щодо звільнення фонду від
дублетних, застарілих, фізично зношених видань та видань які не
користуються попитом користувачів: списано понад 14 тис. прим. літератури
(з них книг – 2 296); пересунуто майже 180 м/полиць літератури. Вся списана
література вилучена з інвентарних книг та каталогів: топографічного,
алфавітного, систематичного та предметного.
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Для зручності студентів, учбову літературу переставлено у більш
зручне місце для відкритого доступу. Окремо виділено медичні атласи.
Велика увага в роботі сектора постійно приділяється популяризації
літератури з попередження захворювань, пропаганді здорового способу
життя. Було організовано виставки літератури: “Я проти куріння”,
“Шкільний булінг”. В приміщенні бібліотеки пройшов майстер-клас з
малювання художниці пані Вікторії Дзіковської, приурочений до флешмобу
дитячого малюнку на тему “Здоровий спосіб життя”. Під час заходу можна
було не тільки спостерігати як працює художниця, але й самому спробувати
навчитися малювати. Майстриня розкрила таємницю оригінальних пензликів,
фарб, піску та звичайних губок для миття посуду.

З метою пропаганди бібліотечного фонду та до знаменних дат було
організовано виставки літератури: “Міжнародний день медсестри”,
“Всесвітній день травматолога”, “До дня медичного працівника”, “Краса
людей-альбіносів”, “Видатні медики Одещини”, “Золотий фонд бібліотеки”
та нші. Експоновано майже 750 джерел (книг та статей).
У зв’язку з переходом центральних районних лікарень на нову форму
діяльності, комунальних неприбуткових підприємств, мережа медичних
бібліотек Одеського регіону скоротилась на 3 бібліотеки і на 01.01.2021 року
становить 14 бібліотек.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА
Пандемія внесла свої корективи і в роботу бібліотек Полтавської
області. Однак, працівники ОНМБ мали достатній досвід забезпечення
інформацією користувачів на відстані, хоча певні зміни в роботу відділу
обслуговування все ж довелося ввести. Зберігаючи всі традиції попередніх
років, бібліотека активно використовує сучасні методи роботи. Було
розширено
комунікативні
напрями,
налагоджено
дистанційне
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обслуговування
користувачів
в
електронному
режимі.
Широко
використовувались комп’ютерні технології, продовжувалася робота з
поповнення електронного каталогу. З метою формування електронної бази
даних, співробітники відділу здійснювали аналітичний розпис і
предметизацію журнальних статей з усіх періодичних видань, які надходять
до бібліотеки. Регулярно поповнювались новими матеріалами картотека
праць лікарів Полтавської області, бібліографічні картотеки з актуальних
питань охорони здоров’я і медичної науки, історії медицини та охорони
здоров’я Полтавщини, персоналій, директивних та регламентуючих
документів в галузі охорони здоров’я
В ОНМБ функціонують також карткові алфавітний, систематичний та
предметний каталоги, які своєчасно поповнювались новою інформацією та
позбавлялись від застарілої, шляхом вилучення карток.
Наукова обробка літератури і розкриття фонду здійснюється через
систему каталогів на різних носіях інформації, формування власних баз
даних (через комп’ютерну програму «BIBLIOS»), надання доступу до них.
Поряд із цим, колективом бібліотеки було проведено планову перевірку
всього книжкового фонду. В результаті переобліку було виявлено документи,
що потребували ремонту, реставрації та списання як застарілі за змістом,
непрофільні та зношені і непридатні для користування. Результати перевірки
засвідчили про належний стан обліку і зберігання фонду та підтвердили
високу відповідальність колективу бібліотеки.
Масові заходи, були спрямовані на забезпечення всебічного розкриття
фондів книг, періодики, бібліографічних та інформаційних матеріалів.
Одним із головних питань роботи Полтавської ОНМБ є якісне і
оперативне забезпечення інформацією органів охорони здоров’я, лікувальнопрофілактичних та навчальних медичних закладів, фахівців медичної галузі.
Було розроблено систему інформаційного забезпечення працівників
охорони здоров’я: оповіщення фахівців лікувально-профілактичних закладів
про нові видання, які отримала бібліотека, тематичне обслуговування,
вибіркове розповсюдження інформації. В режимі ВРІ здійснювалось
індивідуальне інформаційне забезпечення доцентів, аспірантів і
практикуючих лікарів, які займаються науково-дослідницькою роботою.
Списки нових надходжень журнальних статей, інформаційних листів
надсилались до лікувально-профілактичних установ електронною поштою.
Виконувалися всі типи бібліографічних довідок, у вигляді оформленого
списку літератури, тексту документа чи комп'ютерного файлу.
Довідково-бібліографічне обслуговування було спрямоване на надання
довідково-інформаційних послуг, повноцінного забезпечення читацьких
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запитів на основі використання довідково-пошукового апарату бібліотеки та
інформаційних можливостей Інтернету.
Користувачам надавались такі безкоштовні послуги, як вільний доступ
до Інтернет-ресурсів, пошук інформації у електронній мережі, запис
інформації на оптичних дисках чи флеш-картах пам’яті, друк на принтері,
сканування, копіювання.
Впродовж року Полтавська ОНМБ, як методичний центр медичних
бібліотек області, продовжувала роботу з надання методичного забезпечення
діяльності медичних бібліотек лікувально-профілактичних установ та
медичних учбових закладів, відповідно до їх запитів та потреб.
Мережа медичних бібліотек лікувально-профілактичних установ у 2020
році налічувала 6 бібліотек зі штатом 5 бібліотечних працівників (бібліотека
Полтавської ЦРЛ не має у штаті посади бібліотекаря). У 2020 році було
закрито бібліотеки Горішньоплавнівської ММБ, КНП «Диканська лікарня
планового лікування» та КП «Гадяцький облтубсанаторій».
Попри всі негаразди, медичні бібліотеки області здійснювали
обслуговування фахівців лікувально-профілактичних закладів, вели
постійний пошук шляхів задоволення інформаційних потреб лікарів та
середнього медичного персоналу, організовували обслуговування хворих, які
знаходились на стаціонарному лікуванні, художньою та суспільнополітичною літературою.
ОНМБ розміщена в п’ятиповерховому будинку на першому поверсі. У
бібліотеці функціонують: абонемент, читацька зала, каталожна зала, кімнати
для зберігання бібліотечних фондів. Приміщення бібліотеки орендоване,
знаходиться в задовільному стані. Бібліотека має 6 персональних
комп’ютерів, 9 принтерів, 1 цифровий копіювальний аппарат .
У звітному році здійснювався поточний ремонт наявних технічних
засобів. Автотранспорт за запитами бібліотеки для обслуговування ЛПУ
надає об’єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров’я.
КЗ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Не припиняли роботи над пошуком і впровадженням нових форм та
методів роботи і працівники Рівненської ОНМБ (РОНМБ) і, незважаючи на
карантинні обмеження, було здійснено багато цікавих і корисних заходів.
У спілкуванні з користувачами широко використовувалась електронна
пошта, соціальні мережі: Skype, Viber, Telegram, Facebook, Instagram.
Надавалась можливість отримання ксерокопій в лікувальнопрофілактичні установи та окремим користувачам. Приділялася також увага
питанню комплектування, обробки та впорядкування фондів.
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В січні 2020 року в читальній залі РОНМБ було проведено відкритий
перегляд нової медичної літератури. Під час проведення заходу
користувачам було надано можливість безкоштовного копіювання окремих
статей, глав, абзаців. Проводилось опитування медичних фахівців щодо їх
запитів на 2020 рік. Уточнювались особисті та службові електронні адреси
пошти, факси, тощо. Укладали усні домовленості щодо подальшої співпраці.
Перегляд ще раз підтвердив, що нова медична інформація необхідна
медичним працівникам.
Упродовж року було здійснено 6 виїзних переглядів нової медичної
літератури з фондів РОНМБ: в обласній клінічній лікарні та центральній
районній лікарні, Рівненському військовому госпіталі, Рівненському
обласному госпіталі інвалідів війни, Володимирецькій центральній районній
лікарні. Особливо відчутною потреба в інформації була у районах. Перегляди
в стінах ОНМБ та виїзні перегляди літератури показали, що саме такий
спосіб ознайомлення користувачів з новими надходженнями літератури
користується найбільшим попитом.
Під час проведення переглядів, шляхом анкетування та бесід,
вивчались запити спеціалістів-медиків, надавалась практична допомога
працівникам бібліотек лікувально-профілактичних установ. В кожній
установі, де проводились перегляди нової літератури, паралельно велась
робота з боржниками.
Бібліотека забезпечувала інформаційний супровід науково-теоретичної
конференції «Інноваційні технології в теорії і практиці сучасної медичної
освіти», організованої Комунальним закладом вищої освіти «Рівненська
медична академія» та Дня спеціаліста-ендокринолога, який проходив у
конференцзалі сімейного ресторану кавказької кухні «KinZa». Було
підготовлено тематичні списки і розіслано в бібліотеки мережі, підібрано
літературу для доповідей та організовано виставки літератури.
З метою санітарно-просвітницької роботи з населенням м. Рівне та
області, бібліотека до Дня стоматолога, у співпраці з лікарем стоматологом
міської стоматологічної поліклініки О. Морочинцем, провела зустріч
«Запорука здоров’я та краси» у територіальному центрі соціального
обслуговування. Цей захід зацікавив також студентів Рівненського
навчально-виховного комбінату № 1, для яких у бібліотеці було проведено
інформаційну зустріч «Як вберегти зуби від карієсу». Після завершення
заходу, слухачі з цікавістю переглянули тематичну книжкову виставку.
У лютому бібліотекою було організовано зустріч з лікаремепідеміологом С. Шуляренком на тему: «Грип та коронавірус» та
підготовлено книжкову виставку «Вірусні інфекції». З метою популяризації
цікавого та корисного проведення дозвілля для рівнян було проведено
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фестиваль «Єврофест: кіно для кожного». У Всесвітній день читання вголос
для вихованців Навчально-виховного комплексу № 1 співробітники
бібліотеки провели презентацію нової збірки оповідань «Ведмежатко Тимі»
лікарки обласної клінічної лікарні Л. Ярмолюк. Для вихованців Клеванської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 1 працівники бібліотеки
провели свято «Стрітення Господнє величаймо».
В березні, до Міжнародного дня слуху, бібліотека приймала гостей –
студентів IV курсу Рівненської медичної академії. Студентів ознайомили зі
структурою бібліотеки, передплаченими періодичними виданнями,
книжковим фондом та провели бесіду «Як вберегти слух» з лікарем
оториноларингологом А. Кирничним.
Для підтримки лікарів Рівненщини, що протистояли захворюваності на
Covid-19, на сторінках РОНМБ у соціальних мережах було організовано
мистецький фотопроєкт «Лікарі теж люди», результатом якого було зібрано
25 світлин та організовано віртуальну виставку.
Постійно, упродовж року, у медичних закладах міста спеціалісти
бібліотеки проводили інформаційні хвилинки на тему: «Нові послуги
бібліотеки – нові можливості для вас». Разом з Громадським об’єднанням
«Рівненська Інтелектуальна Формація», для старшокласників провели «3-й
етап шкільного синхронного турніру «Що? Де? Коли?». Відбірковий етап
Чемпіонату України зі «Своєї гри» та «Брейн-рингу», Кіно-квіз «Що? Де?
Коли?» медичної тематики.
До Міжнародного дня обізнаності з гінекологією, впродовж тижня
спілкувалися з молоддю Рівненської медичної академії. Інформували як
часто потрібно звертатися за консультаціями до гінеколога, які засоби
інтимної гігієни найкраще використовувати, та про вплив шкідливих звичок
на репродуктивне здоров’я. Також знайомили дівчат та хлопців з
періодичними виданнями, які отримує бібліотека.
Незадовго до Дня захисника України і Дня українського козацтва, усім
колективом бібліотеки робили власноруч обереги — янгеликів-охоронців,
щоб привітати захисників та захисниць, які на Сході України дають відсіч
ворогам та підтримують спокій мирного населення. Подібний майстер-клас
повторили до Дня святого Миколая.
До Всеукраїнського дня бібліотек, разом з художницею В. Артенюк,
провели арт-терапевтичне заняття «АнтиСтрес-колаж». Цікавими для
бібліотечних працівників було онлайн заняття з Кундаліні-йоги та
тематичний квест «У книжкових лабіринтах». Окрім того, до
Всеукраїнського дня бібліотек було оформлено виставку під назвою
«Бібліотека – Всесвіт у зручному форматі», яка розкрила загальний стан
бібліотечної справи в країні, і зокрема, на Рівненщині.
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В грудні, до Міжнародного дня боротьби з бідністю, для студентів
відділення «фармація» Рівненської медичної академії було проведено бесіду
«Про шляхи подолання бідності», під час якого студенти ділилися своїми
ідеями боротьби за ліквідацію злиднів.
Впродовж 2020 року при бібліотеці діяла творча студія «Смачна
робота», у рамках якої кондитером В. Гетманчук було проведено 4 майстер-

класи із розпису медово-імбирного печива для школярів ЗОШ № 12,
студентів Рівненської медичної академії та працівників Рівненської ОНМБ.
За сприяння Управління охорони здоров’я Рівненської обласної
державної адміністрації бібліотека реалізувала мистецький проєкт
«Намалюй. Покажи. Розкажи» від Українського культурного фонду, у рамках
якого було проведено цілий ряд лекцій та практичних занять зі слухачами –
старшокласниками, студентами та медичними працівниками на теми:
запобігання поширенню інфекційних хвороб та профілактика серцевосудинних захворювань. Учасники проєкту, упродовж двох місяців, вчилися
візуалізовувати інформацію: спочатку простим олівцем на папері, а потім за
допомогою спеціальних комп’ютерних програм. У підсумку було
виготовлено ряд постерів, афіш, вивісок, плакатів, що стосуються теми
популяризації здорового способу життя та профілактики захворювань.
Реалізація проєкту супроводжувалася рядом прес-конференцій за участю
начальника управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації
О. Вівсянника. Інформацію про хід його реалізації було розміщено на
сторінках соцмереж РОНМБ та управління охорони здоров'я Рівненської
ОДА, Комунального неприбуткового підприємства «Рівненська міська
лікарня», на сайті бібліотеки, який було оновлено за грантові кошти.
Результати проєкту (макети постери, комікси, плакати соціальної реклами)
розміщено в «Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені
академіка С. Дем'янчука», Рівненській медичній академії, Національному
університеті водного господарства та природокористування, Рівненському
державному гуманітарному університеті та загальноосвітніх закладах міста.
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Про проведені заходи РОНМБ поінформувала громадськість через свій
сайт, соціальні мережі, обласну газету «Медичний вісник+» та сайти
Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації
та Рівненської обласної ради.
Поліпшенню іміджу РОНМБ та популяризації медичної книги сприяв
комплекс заходів, проведених у зв’язку із святкуванням 75-річчя заснування
закладу та Всеукраїнським днем бібліотек: зустрічі з керівництвом та
лікарями окремих лікувально-профілактичних установ, науковцями; заходи,
проведені із студентами місцевих навчальних закладів, учнями шкіл,
соціальними працівниками, вихователями дитячих садочків м. Рівне тощо.
Були проведені акції «Книжкові вітамінки» (до Міжнародного дня дитячої
книги), «Подаруй книгу бібліотеці» (до Всесвітнього дня дарування книг),
«Банка побажань» та «Подаруй ювілярці книгу» (до 75-річчя РОНМБ),
підготовлені відповідні книжкові виставки та фото-стенди з історії
бібліотеки. Організовувались відкриті перегляди медичної літератури із
фондів РОНМБ в обласній клінічній лікарні, міських лікувальнопрофілактичних закладах та деяких центральних районних лікарнях.
Працівники бібліотеки підвищили свою кваліфікацію під час занять
сертифікованої програми «Медіакомунікації та медіаграмотність»,
організованої викладачами Кафедри документальних комунікацій та
бібліотечної справи; курсів «Жестової мови», базовому курсу цифрової
грамотності, розміщеному на платформі «Дія. Цифрова освіта», курсу ВУМ
«Бібліотека – відкритий публічний простір», семінару «10 причин писати про
контроль над тютюном», організовану ГО «Центр громадського здоров’я
МОЗ України» та «Центр громадянського представництва «Життя».
Відвідали також прес-брифінг на тему «Ситуація із захворюванням на
грип та ГРВІ в Рівненській області», який проходив в Управлінні охорони
здоров’я Рівненської ОДА та прес-брифінг під час відкриття кабінету огляду
людей, які контактують з хворими на туберкульоз у Рівненському обласному
фтизіопульмонологічному медичному центрі. У серпні були гостями
презентації виставки «Сіамська принцеса Катерина Десницька і
Рівненщина», що відбувалася у Рівненському обласному краєзнавчому музеї
та відкриття аптеки-музею у м. Рівному.
У листопаді бібліотека приєдналася до написання «ХХ ювілейного
Радіодиктанту національної єдності» (До Дня української писемності) та
підтримала Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства».
Завдяки співпраці з громадським обєднанням «Екологічні» у
приміщенні бібліотеки було створено пункт збору вторсировини (пластику та
паперу). Після чого бібліотечними фахівцями було пройдено навчання під
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час вебінару «Еко-звички на карантині: з чого почати і як не закинути» та
реалізовано проєкт «Бібліотека насіння».
Для зручного доступу до інформаційних видань в бібліотеці, було
облаштовано інформаційну лаундж-зону та куточок Bookcrossing.
Крім цієї великої та цікавої суспільної роботи, в бібліотеці
продовжувався процес ретроконверсії книжкового фонду читальної зали.
Впродовж року в базу даних «Ретроконверсія» – внесено 3000 записів
бібліографічних описів книг, всі книги що вносились в електронний каталог,
індексувались та штрих-кодувались.
В більшості медичних бібліотек області, було проведено планові
інвентаризації бібліотечних фондів списано багато застарілої та
дублетної літератури, яка не користувалася попитом у читачів.
При впровадженні реформування системи охорони здоров’я в
лікувальних закладах області було ліквідовано бібліотеки: Березнівської
центральної районної лікарні, Зарічненської центральної районної лікарні,
Облпсихлікарні с. Орлівка, Рівненського обласного спеціалізованого
диспансеру радіаційного захисту населення, Корецької, Костопільської,
Млинівської, Острозької центральних районних лікарень, Рівненської
обласної клінічної лікарні та Рівненської центральної міської лікарні. Якщо
на початок 2020 року в області діяло 24 бібліотеки медичних закладів, то на
кінець – 6. У зв’язку з цим, Рівненська ОНМБ шукає шляхи забезпечення
медичних працівників цих закладів медичною інформацією. Розглядається
можливість запровадження нестаціонарного бібліотечного обслуговування,
яке б передбачало надання бібілотечних послуг за допомогою спеціально
облаштованих транспортних засобів (бібліобусів).
СУМСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА
У своїй роботі бібліотека також вдало поєднувала традиційні методи з
віртуальними. В режимі тематичного обслуговування керівників
інформацією забезпечувались працівники управління охорони здоров’я
області. Віддалені користувачі мали змогу отримати потрібну інформацію
про ресурси ОНМБ та ресурси всеукраїнської мережі через віртуальну
довідкову службу бібліотеки. Великим попитом користувалась послуга
електронної доставки документів. За рік за запитами користувачів було
підібрано і надіслано на їх електронну пошту 26 повнотекстових електронних
документів.
Інформацію про нові надходження з актуальних проблем охорони
здоров’я, фахівці обласних та районних лікувально-профілактичних закладів
мали змогу щоквартально отримати з рекомендаційного покажчика «Це ви
прочитаєте в журналах та збірниках».
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Було створено та презентовано на сайті бібліотеки віртуальні книжкові
виставки у програмі PowerPoint: «Хвороба Альцгеймера: як запобігти і
сповільнити» та «У зоні особливої уваги остеохондроз». Щоквартально
вебсайт
бібліотеки
поповнюється
мультимедійною
презентацією
«Квартальний перегляд нових надходжень». До 100-річчя від дня народження
Заслуженого лікаря УРСР, організатора охорони здоров’я Єгорової І. К.
підготовлено мультимедійну презентацію «Добре серце лікаря».
Впродовж року працівниками бібліотеки було підготовлено 8
анотованих рекомендаційних бібліографічних списків нових надходжень
актуальної тематики. Науково-дослідницька робота фахівців бібліотеки
увінчалась виходом у світ 4 біобібліографічних покажчиків, що вийшли в
серії «Видатні медики Сумщини»: «Екстраординарний професор» (до 170річчя від дня народження Олександра Олексійовича Боброва), «Науковець,
вчений, новатор» (до 215-річчя від дня народження Івана Йосиповича
Калениченка), «Вчений у галузі анатомії людини» (до 95-річчя від дня
народження Михайла Романовича Сапіна), «Життя в ім’я медицини» (до 120річчя від дня народження Дениса Миколайовича Калюжного).
Щороку видається і розповсюджується по лікувально-профілактичних
закладах області «Календар знаменних і пам’ятних дат з історії медицини
Сумської області»

До 75-ї річниці заснування бібліотеки було підготовлено яскраву
віртуальну презентацію та доповідь «Онлайн обслуговування користувачів у
бібліотеках: реалії сьогодення».
На жаль, у зв’язку з карантинними обмеженнями, бібліотека не мала
змоги здійснювати виїзди в лікувально-профілактичні заклади міста, що
вплинуло на виконання планових показників і бібліотеку було переведено до
3-ї групи з оплати праці керівників.
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
«ХАРКІВСЬКА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА»
З метою правильної організації праці в умовах карантину працівники
бібліотеки вивчали досвід зарубіжних колег, які в такій ситуації опинились
раніше, скористались рекомендаціями Української бібліотечної асоціації і
активно розпочали впровадження дистанційних інформаційних послуг:
віртуальні довідки, та консультації, віддалена реєстрація, віртуальний
абонемент, робота в соціальних мережах з просування ресурсів бібліотеки.
Відслідковувались публікації у фаховій періодиці та інформували
користувачів за «Угодою про співпрацю» чи за індивідуальним замовленням.
Користувачам надавалась інформація про нові методи діагностики та
лікування, нові фармацевтичн препарати, повнотекстові тематичні добірки
для лікарів та середнього медичного персоналу, дайджести, списки нових
надходжень, календарі знаменних дат в галузі охорони здоров’я. Особливим
попитом користувалась тематика COVID-19. Через послугу електронна
доставка документів користувачі мали змогу замовити і безкоштовно
отримати електронні копії документів з фондів бібліотеки.
Крім
приміщення
бібліотеки,
обслуговування
користувачів
здійснювалось в пункті видачі, який знаходиться в КНП «Міська клінічна
лікарня швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. Мєщанінова».
Комплектування здійснювалось в основному за рахунок подарунків від
видавців, спонсорської допомоги, через обмінно-резервний фонд,
американського благодійного фонду «New school for social research».
Передплату періодичних видань на 2020 рік було зроблено на суму 45,7 тис.
грн.
Здійснювалась технічна та наукова обробка джерел інформації,
поповнювалась база електронного каталогу статей. Продовжувалась робота
над серією бібліографічного покажчика «Дисертації з фонду Харківської
наукової медичної бібліотеки». Було надруковано 3-й його випуск, куди
увійшли описи 536 дисертацій, виданих з 1880 по 1889 роки. Підготовлено
також інформаційний покажчик «Періодичні видання з медицини та
суміжних наук, що надійшли до ХНМБ у 2019 році».
В рамках «Угоди про співробітництво» бібліотек Харкова із
формування «Зведеного каталогу періодичних видань» Харківській ДНМБ
ім. В. Г. Короленка надавалась інформація про отримані бібліотекою
українські та зарубіжні періодичні видання та державні покажчики.
Варто зазначити, що фонди ХНМБ багаті на літературу з історії
медицини, дореволюційними харківськими медичними виданнями,
прижиттєвими виданнями українських, харківських вчених-медиків –
основоположників вітчизняної медицини, їх унікальними дисертаціями,
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відсутніми в інших бібліотеках України. Традиційно, велика увага в роботі
бібліотеки приділялась дослідженню медичного краєзнавства.
Для дослідника з закладу психічного здоров’я в Нідерландах Антуана
Рейндерса було здійснено пошук та пересилку матеріалів про професора
психіатрії, доктора медичних наук В. В. Шостаковича, який у 1932 році
працював у Харкові в Українській психоневрологічній академії, виконано
роботу із пошуку інформації для складання родовідного дерева хірурга,
професора А. А. Бельца, який у 1921 році виконав у Харкові першу в Україні
операцію по резекції шлунка при виразковій хворобі та був репресований
радянською владою. Розшукувалась інформація про Катеринославського
земського лікаря-письменника В. Т. Скрильникова для написання наукового
видання про нього, було здійснено роботу з пошуку матеріалів про колишніх
керівників Харківської ДНМБ для написання біографічного збірника «Славна
когорта працівників медичних бібліотек України».
Важливим напрямом роботи фахівців Харківської НМБ була співпраця
з культурними та науковими закладами Харкова. Так, учасникам науковопрактичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної
неврології» було представлено книжкову виставку «Ретровидання з
неврології», яка містила унікальні видання ХІХ – початку ХХ століття,
найстаріше з них датовано1868 роком, а також дисертації 1878-1916 років з
фондів бібліотеки.
Учасникам конференції «Медична освіта в контексті Програми
медичних гарантій: як змінюються пріоритети?» на базі та за ініціативи ХНУ
ім. В. Н. Каразіна і Північного міжрегіонального департаменту Національної
служби здоров’я України, ХНМБ запропонувала виставку «Погляд у минуле:
дисертації Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна 1846-1908».
Книжкову виставку «Харківський НУ ім. В. Н. Каразіна: славетні імена
та видатні події», присвячену 215-річниці заснування медичного факультету
університету було представлено учасникам ХVII Міжнародної наукової
конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів «Актуальні питання
сучасної медицини».
Для зйомок фільму про видатного вченого, Нобелівського лауреата
І. І. Мечникова, бібліотекою було надано рідкісні матеріали про нього,
прижиттєві видання, фотодокументи, друкований каталог «Наукові праці
першого Нобелівського лауреата Слобожанщини Іллі Ілліча Мечникова та
його харківських учнів у фондах Харківської наукової медичної бібліотеки».
Впродовж карантинного періоду на сайті бібліотеки та у соцмережах
викладалась оновлена інформація Національної служби здоров’я України та
МОЗ України стосовно епідемічної ситуації, інформація про профілактичні
заходи в період пандемії тощо.
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Здійснювалась робота з модернізації інформаційної структури,
актуалізації контенту, технічного супроводу вебсайту.
Було здійснено частковий ремонт покрівлі, дрібний ремонт в
приміщеннях бібліотеки, ремонт автомобіля.
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА
Робота Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки була
спрямована на удосконалення та оновлення форм і методів забезпечення
якості, оперативності і повноти інформаційних потреб користувачів.
Враховуючи, що з березня 2020 року в країні було оголошено карантин,
особливу увагу працівники бібліотеки приділяли дистанційному
обслуговуванню читачів різних категорій: організаторів охорони здоров’я,
практикуючих лікарів, лікарів-інтернів, середнього медперсоналу, студентів,
Було забезпечено вільний доступ до електронної повнотекстової бази
періодичних видань та книг. Організовано цикл виставок «Пандемія –
COVID-19», «Вірусні інфекції – що треба знати», «Імунітет – основа
здоров’я», «Що треба знати під час карантину» та інші.
Надавала бібліотека послуги користувачам і в рамках проєкту «Виїзний
абонемент». До оголошення карантину, за січень-лютий, було здійснено 14
таких виїздів. Обслужено 912 користувачів, яким видано понад 5 тисяч
примірників документів.
Після оголошення карантину, робота була більше спрямована на
внутрішні бібліотечні процеси: завершення перевірки фонду; робота з
інвентарними книгами; складання актів на списання літератури. В листопаді
перевірку фонду було повністю завершено. На виявлені в результаті
перевірки відсутні документи складено акт. Результати інвентаризації
бібліотечного фонду оформлено актами на списання. Загалом списано 29 577
примірників. Комісією було зроблено висновки щодо правильності
організації збереження фонду, стану ведення його обліку та використання.
Пріоритетним напрямком роботи бібліотеки залишається оперативне
поповнення електронного каталогу (ЕК), який започаткували ще в 1995 році.
Повнотекстова БД журналів значно поповнилася за звітний рік і нараховує
168 файлів журналів, що дало можливість медичним спеціалістам не відчути
інформаційного «голоду».
В базовому комп’ютері створювалися та поповнювалися нові тематичні
папки, де зберігаються відскановані статті та матеріали з медичних сайтів. Ці
матеріали прив’язуються до описів у програмі ІРБІС, що дає змогу швидко
ознайомитися зі змістом потрібного документу.
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Тривала робота над підготовкою ретроспективного науководопоміжного покажчика вітчизняної літератури «Охорона здоров’я
Чернігівської області» (2016-2025 рр.).
Весь рік бібліографічна робота в Чернігівської ОНМБ була орієнтована
на максимальне відображення медичної інформації в електронному каталозі
(ЕК), а також в паперових картотеках. Продовжувалась тісна співпраця з
корпорацією медичних бібліотек на базі ННМБ України.
Систематично проводились огляди медичної преси, де акцентувалась
увага на останніх досягненнях світової, української та чернігівської
медицини. Спектр тем при виконанні бібліографічних довідок був дуже
широким: «Медична реформа», «Сімейна медицина», «Пандемія COVID-19»,
«Коронавірусна хвороба», «Що потрібно знати про Коронавірус?», «COVID19 на Чернігівщині», «СНІД і діти», «Онкологія – проблема людства» та ін.
Активно співпрацювала бібліотека і з засобами масової інформації:
директор ОНМБ Яременко Н. Д. виступила на радіо з доповіддю «Пандемії
XVIII-ХIX століть – постать Данила Самойловича, всесвітньо відомого
епідеміолога»; в журналі Бібліотечний форум № 4, 2020 р. було надруковано
статтю Яременко Н. Д. «Пандемія – COVID-19: виклик часу» (Чернігівська
обласна наукова медична бібліотека) //
Пріоритетне значення приділялось краєзнавчій роботі. Бібліотека
продовжує формувати краєзнавчий фонд та популяризувати краєзнавчі
видання. Підготовлено та видано «Календар знаменних і пам’ятних дат
медицини на 2021 рік» та «Календар відзначення у 2021 році в області
пам’ятних дат, історичних подій, річниць створення медичних закладів,
ювілеїв видатних лікарів Чернігівщини». Краєзнавчі матеріали публікуються
на сайті Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації
(http://uoz.cn.ua/).
Протягом року виконувались бібліографічні довідки краєзнавчого
характеру: «Коронавірусна пандемія на Чернігівщині», «Медична допомога в
період пандемії COVID-19 на Чернігівщині», «Чернігівські лікарі борються з
COVID-19», «Демографія на Чернігівщині», «Медична реформа на
Чернігівщині», «Сімейні лікарі чернігівських лікарень» та ін. У краєзнавчі
папки: «Заслужені лікарі Чернігівщини», «Кандидати та доктори медичних
наук Чернігівщини», «Наукові роботи працівників Чернігівської обласної
наукової медичної бібліотеки», «Що про нас пишуть», «Наші публікації в
пресі», «Історія Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки»,
«Наукові роботи медичних та фармацевтичних працівників Чернігівщини»,
«Медики Чернігівщини на війні», «Санаторії Чернігівщини», «Медичні
заклади районів Чернігівщини» та ін. додавалась нова інформація, яка
надходила за рік з газет та журналів.
33

Для зведеної картотеки Національної наукової медичної бібліотеки
України «Охорона здоров’я України» відправлено в електронному вигляді
список літератури з медичного краєзнавства.
Соціально-культурна діяльність у звітному році була спрямована на
онлайн-участь у різноманітних заходах та публікаціях різних соціальних
проєктів на офіційній сторінці ОНМБ соціальної мережі «Фейсбук». Було
розміщено матеріали до 135-річчя з дня народження Слупського Якова
Миколайовича, лікаря, акушера-гінеколога, першого к. м. н. на теренах
Чернігівщини та 120-річчя з дня народження Губенка Феодосія Васіановича,
найстарішого головного хірурга області. Співпрацювали в онлайн-режимі з
медичними закладами області та медичними бібліотеками України з обміну
інформацією з медичних новин.
Мережа бібліотек лікувально-профілактичних закладів налічує 17
бібліотек, в бібліотеках медичних закладів області працює 38 бібліотечних
працівників.
Бібліотеки ЦРЛ співпрацюють з центральними районними
бібліотеками та з регіональними засобами масової інформації.
У зв’язку з впровадженням медичної реформи і оптимізації закладів
охорони здоров’я, в області було ліквідовано ряд бібліотек при медичних
закладах. Під оптимізацію потрапили бібліотеки обласної лікарні, міської
лікарні № 2, обласного протитуберкульозного диспансеру, обласної
психоневрологічної лікарні, двох дитячих санаторіїв «Зелений гай» та
«Пролісок», а також бібліотеки в деяких районних лікарнях. На жаль, ця
тенденція продовжується. Методичний відділ надавав практичну допомогу
при оптимізації медичних бібліотек ЛПУ.
При ліквідації медичної бібліотеки обласної лікарні було відібрано у
фонд ОНМБ понад 2000 примірників книг, з яких 60 примірників поповнили
бібліотечний фонд, а інші використовуються для «Буккросінгу».
Чернігівський обласний архів, Музей історії медицини при
Чернігівському базовому медичному коледжі та Музей аптеки поповнилися
цінними експонатами з історії медичного краєзнавства.
Бібліотекам, які цього потребували, надавались методичні консультації
та практична допомога.
З метою підвищення кваліфікації директор бібліотеки Яременко Надія
Дмитрівна взяла участь у Міжнародній науково-практичній інтернетконференції «Медичні бібліотеки України – досвід, традиції, інновації»
(грудень 2020 р.), яка проходила у м. Києві на базі Національної наукової
медичної бібліотеки України.
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Як видно навіть з цього короткого аналітичного огляду, медичні
бібліотеки, навіть у такий складний час, здійснюють велику роботу не лише
із забезпечення новою медичною інформацією медичних працівників, але й є
пропагандистами здорового способу життя, дослідниками, хранителями
багатої медичної історичної спадщини нашої держави.
Тож можна собі уявити, наскільки збідніє Україна, яка відмовилась від
головних медичних бібліотек в областях, адже такої роботи в галузі
медицини не здійснювала жодна установа.
Втрата неспівмірна зиску, отриманому внаслідок знищення бібліотек.

35

ОСНОВНІ АКЦЕНТИ РОБОТИ
НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ МЕДИЧНИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНИ ІІІ-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ У 2020 РОЦІ
2020 став роком непередбачуваних викликів для усього світу.
Безперечно, пандемія COVID-19 вплинула і на роботу закладів культури та
охорони здоров`я. Не дивлячись на страх невідомості, бібліотеки
продовжували успішно працювати, залишаючись головними інформаційними
навігаторами в інформаційному середовищі.
Розглянемо й проаналізуємо, як функціонували 19 наукових бібліотек
вищих медичних учбових закладів України. Згідно з постановою Кабінету
Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19» та наказу Міністерства освіти і науки України «Про
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»
бібліотеки перейшли на дистанційний режим роботи та навчання. Вони
активізували роботу, спрямовану на перетворення у сучасні бібліотечноінформаційні центри, де використовуються як традиційні, так і нові види
послуг. У своїй роботі керувалися чинними державними законодавчими та
нормативними документами, регламентуючими документами своїх вишів та
бібліотек.
В період карантину перед бібліотечними фахівцями постали нові
виклики, проте бібліотечна спільнота мобілізувалась і достойно продовжила
працювати.
Робота Наукових бібліотек вищих медичних учбових закладів України
була направлена на: забезпечення інформаційних та науково-дослідницьких
потреб науковців і студентів; формування книжкових фондів відповідно до
профілю університету та потреб користувачів; наповнення електронного
каталогу бібліотек та інтегрування у світовий науково-освітній простір;
розкриття наукового потенціалу університетів; популяризації видань шляхом
використання презентацій, буктрейлерів та відеозаписів; сприяння розвитку
професійних, компетентних бібліотечних кадрів шляхом проведення занять з
відвищення кваліфікації, лекцій, тренінгів; удосконалення технологічних
процесів роботи; наповнення БД бібліотеки; популяризацію університетських
бібліотек у соціальних мережах Facebook, Instagram тощо.
2020 рік був роком ювілеїв для Національної наукової медичної
бібліотеки України та низки Наукових бібліотек вищих медичних учбових
закладів України.
Так, з нагоди 100-річного ювілею Наукової бібліотеки Харківського
національного медичного університету та 90-річчя Національної наукової
медичної бібліотеки України наприкінці року було проведено Міжнародну
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науково-практичну конференцію «Медичні бібліотеки України: досвід,
традиції, інновації» вперше у форматі Інтернет-конференції.
Цей рік неочікувано приніс нам багато нового, цікавого, а головне, він
показав нам, наскільки згуртовано працювали колективи однодумців, як
багато навчилися, та долали перешкоди разом. Розглянемо їх діяльність і
розставимо основні акценти.
Матеріал подано за алфавітом та географічною приналежністю вузів.
Дані взято з отриманих розгорнутих річних звітів керівників Наукових
бібліотек вищих медичних учбових закладів України.
Принагідно висловлюємо щиру вдячність керівникам бібліотек, що
своєчасно надали вичерпні звіти і, тим самим, дали змогу укласти цей
аналітичний огляд.
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. І. ПИРОГОВА
2020 рік став для бібліотеки знаковим – з 23 березня їй присвоєно
статус наукової, відтепер повна назва – Наукова бібліотека Вінницького
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
У зв’язку з карантинними заходами звичні та традиційні форми роботи
успішно поєднували з дистанційними, розширюючи канали комунікації з
користувачами, працювали за змішаною формою й в онлайн-режимі. За
умови дотримання всіх протиепідемічних заходів бібліотека постійно
працювала для своїх користувачів. Протягом 2020 року Наукова бібліотека
обслужила 10 798 читачів. На відміну від минулих років літня масова здача
підручників не проводилась, так як студенти знаходились на дистанційній
формі навчання.
Велика робота здійснювалась з метою формування БД, виявлення
книжкових маргіналій (автографи, печатки, помітки на сторінках книжок
тощо). Предметом досліджень були приватні колекції видатних вчених та їх
прижиттєві видання. Досліджували походження авторів, особливу увагу
надавали вихідцям з українських земель Російської Імперії, земляківПодолян, лікарів та науковців, що мали відношення до університету. В
процесі роботи з фондом знаходили документи краєзнавчого характеру –
видання вінницьких лікарів: Л. К. Морейніса – 23 прим. (для віддаленого
користувача
створено
електронну
виставку
«AUTOGRAPHUM»),
М. В. Оксенгорна – 17 прим, Г. Бойно-Родзевича – 4 прим.,
М. М. Болярського – 6 прим., Л. І. Малиновського – 4 прижиттєві праці,
М. І. Пирогова – 2 прижиттєві видання, М. К. Венцківського – 4 видання з
власницьким штампом, Р. Р. Вредена – 4 праці. Сформовано колекції акад.
Сєркова (101 прим.), професора фізіології ВНМУ Братуся Н. В. (146 прим.),
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професора, ректора ВНМУ Білика В. Д. (143 прим.). Фонд поповнився
колекцією з бібліотеки професора ВНМУ Г. К. Палія (75 прим.).
Робота з фондом надає багатий матеріал для проведення цікавих та
змістовних досліджень. У 2020 р. дослідили шлях розвитку акушерської
справи від повитух до створення та розвитку двох найстарших наукових шкіл
– Харківської та Київської. Написано статтю «Дослідження документального
спадку наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова з історії формування
українських акушерських шкіл».
2020 рік значно відрізняється від попередніх років. В умовах карантину
навіть такі звичні для абонементу речі, як здача і видача пройшли по-новому.
Масова здача підручників відбулась не як звичайно, в кінці навчального
року, а у серпні-вересні. Підготовка до видачі в умовах карантину теж
потребувала ретельного планування. Тому було заплановано провести видачу
підручників на осінній семестр відповідно до графіка, поділивши студентів
по курсах і виділивши кожному курсу 2-3 дні на отримання книг. Про графік
видачі підручників студентів було проінформовано заздалегідь за допомогою
об’яв та у соціальних мережах.
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі значно зменшився
осінній набір іноземних студентів. У 2020 р. на перший курс зараховано
лише 306 ос. (282 медики, 13 стоматологів та 11 фармацевтів). В порівнянні з
минулим роком це майже втричі менше. Якщо проаналізувати кількість
іноземних студентів, що приїжджають на навчання до ВНМУ
ім. М. І. Пирогова, то серед першокурсників лідером залишається Індія
(80,6 %), далі Нігерія (5,8 %), Марокко (4 %), Йорданія (2,7 %). Загалом, на
01.01.2021 року бібліотека обслуговує 2528 англомовних іноземних
студентів, які були залученні до участі в літературно-музичному вечорі
«Слово як голос душі народу» з нагоди Міжнародного дня рідної мови.
У звітному році майже всі категорії читачів потребували віддаленого
доступу до інформаційних ресурсів, як суто бібліотечних так і зовнішніх.
Тож головним принципом роботи була загальнодоступність. Впродовж
звітного року виконали 891 довідку. Традиційну більшість виконаних
довідок в режимі “запит-відповідь” (876) склали тематичні довідки – 521.
Помітно активізувалась служба «Віртуальної довідки». У 2020 році
послугами МБА та ЕДД скористалося 18 абонентів.
Продовжувалося традиційне електронне інформування кафедр
університету про нові надходженнями літератури з медицини, хімії та
біології до фондів НБУВ; систематично надсилалася інформація про нові
надходження до ННМБУ. Було надіслано 8 випусків сигнальної інформації з
НБУВ і 15 з ННМБУ.
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За допомогою інформаційного бюлетня «Бібліокур’єр» інформували
про нові надходження. Підготовлено 9 номерів видання, які надсилалися на
всі кафедри університету та проректору з навчальної роботи.
Традиційну серію «Вчені нашого університету» доповнило нове
видання – біобібліографічний покажчик «Серцем, розумом, душею», де було
представлено автобіографічні та біографічні матеріали до ювілею професора
І. І. Незгоди, завідувачки кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ ім.
М. І. Пирогова.
Продовжувалася плідна співпраця наукової бібліотеки з науковим
відділом університету в напрямку координації роботи з питань наукометрії.
Було зроблено: редагування профілю університету у Scopus (вилучено 12
статей); об’єднання профілів науковців університету в базі Scopus, що
афілійовані до ВНМУ (об’єднано профілі 70 авторів); об’єднання у Publons
3-х профілів університету (дублетних) в єдиний; консультативна допомога
при реєстрації науковців університету в базі Publons; редагування профілю
університету в базі Web of Science, а саме: відредаговано назву університету
(було National Pirogov Memorial Medical University, стало National Pirogov
Memorial Medical University, Vinnytsya); вилучено близько 320 статей.
Редакція профілю університету в базі Web of Science, у співпраці з
І. Тихонковою (експерт з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання
компаніі Clarivate Analitycs) триває; моніторинг статей включених до
профілю університету в базі WoS: відібрано 522 статті на виключення;
сформовані списки і таблиці статей які афілійовані до Вінницького
національного медичного університету ім. М. І. Пирогова; пошук і зведення
інформації про науковців ВНМУ, які мають індекси цитування в базі Web of
Science. До списку увішло 59 науковців; редагуванні профілів та допомога з
визначенням особистого ID-коду та H-індексу в наукометричних базах
Scopus та Web of Science; редагування та надання до «Бібліометрики» списків
науковців ВНМУ, які створили профілі в Google Scholar. Протягом року до
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського регулярно
надсилалися відредаговані списки науковців ВНМУ (11), що створили
профілі у Google Scholar для представлення інформації на порталі
«Бібліометрика української науки». На сьогодні, профіль ВНМУ об’єднує
960 науковців.
Двічі на рік надавалася інформаційна довідка про місце ВНМУ і
наукометричні показники цитування в офіційних міжнародних і
національних рейтингах. Рейтингові показники університету на 01.01.2021 р.
•
Web of Science: h-index – 20, публікацій – 1228
•
Scopus: h-index – 19, публікацій – 868
•
Google Scholar: h-index – 79
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•
Webometrics (січень 2021) – 20 місце серед університетів України (з 316
ЗВО)
•
Бібліометрика – 30 місце (з 187)
•
Консолідований рейтинг вишів України 2020 – 19 місце (серед 241 унтів)
•
ТОП-200 університетів – 27 місце
•
Кращі медичні навчальні заклади України 2020 – 7 місце (серед ТОП10)
У березні, в зв’язку з введенням на території України карантину,
компанія Coursera відкрила для університету безкоштовний доступ до
онлайн-курсів з різних галузей знань від провідних університетів на період з
25.03 до 31.07.2020 р. Бібліотеці було доручено дистанційну реєстрацію
науковців та студентів університету, в результаті було зареєстровано 499
користувачів. Згодом було надано доступ до бази ScienceDirect видавництва
Elsevier.
Проводилася консультаційна робота з науковцями з питань наукометрії,
надання дистанційного доступу до наукометричних баз; забезпечення
функціонування залу електронної інформації, надання аспірантам
університету можливостей для перевірки власних праць на плагіат.
Актуальним було експрес-інформування університетської наукової
спільности про вебінари та відкритий доступ до повнотекстових онлайнресурсів. Інформація оперативно надавалась на вебсайтах бібліотеки і
університету, на сторінках соціальних мереж.
Велика увага приділялась патріотичному виханню – любові до свого
народу, до Батьківщини, до її національних героїв та історичного минулого.
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня) відзначено
відеопрезентацією «Holocaust». День пам’яті жертв голодоморів – щорічний
національний день вшанування заморених голодом в Україні було
відображено у презентації «Все, що пам’ять зберегла», що інформувала про
нові книги, отримані від Національного музею Голодомору-геноциду у
рамках проєкту «Боротьба за свідомість». До Дня пам’яті Героїв Небесної
Сотні разом зі студентами ВНМУ, членами університетського комітету
волонтерства та доброчинності, студії «Вежа» було створено відеоролик
«Небесну сотню зорі освітили, щоби безсмертною лишилась у віках…».
Усі важливі заходи було висвітлено на сайті бібліотеки та у Фейсбуці.
Представлено 65 дописів: циклів виставок-повідомлень, електронних
виставок та експрес-інформацій, які супроводжувалися списком
бібліографічних джерел.
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На прохання кафедри стоматології ВНМУ бібліотека створила
відеоролик «Вартові здорової посмішки», приурочений до їх професійного
свята.
В пам’ять про видатного лікаря-хірурга, вченого-анатома і педагога,
людини високих духовних дарувань М. І. Пирогова та з нагоди 210-річчя від
дня народження підготовлено виставку-перегляд «Бути людиною серед
людей».
23 січня на занятті творчої студії «Вежа» була проведена літературномузична вітальня «Її пісні – як перло многоцінне, як дивен скарб серед
земних марнот» до 395-річчя від дня народження Марусі Чурай, української
народної поетеси, авторки широко відомих пісень. На заході були зачитані
уривки з однойменного історичного роману у віршах Ліни Костенко, за
допомогою презентації «Дівчина з легенди».
У зв'язку із епідеміологічною ситуацією у світі з 12 березня бібліотека
ВНМУ перейшла на дистанційне обслуговування читачів і після третього
тижня карантину було створено невеликий відеоролик «Ми сумуємо за
читачами…». Вже за декілька днів було близько 250 переглядів.
З метою популяризації художніх видань було створено ряд
електронних виставкок літературно-художньої тематики: до 85-річчя від дня
народження Василя Симоненка підготовлено електронну виставку "Ти знаєш,
що ти – людина…"; до 90-річчя від дня народження Ліни Костенко
підготовлено електронну виставку «Поетеса епохи», де представлено
різнотематичність її поезій та ін. Загалом підготовлено 28 електронних
виставок на різну тематику.
Головним джерелом забезпечення потреб користувачів є документний
фонд бібліотеки. Карантинні обмеження не завадили проведенню тендерів та
отриманню книг. За звітний період було проведено 4 тендери: ПП «Нова
Книга», ТОВ ВСВ «Медицина», ФОП Чернов Г. А., ФОП Марченко Т. В.
Загальний фонд бібліотеки на 31.12.2020 р. становив 580 302 прим.
Видань, в т. ч. цінний і рідкісний фонд – 3 247 прим. Значна увага
приділялася комплектуванню фонду виданнями англійською мовою.
Продовжуючи співпрацю з видавництвом «Ельзевір», отримали 813 прим.
сучасної медичної літератури останніх років видання. Надходження
літератури іноземною мовою склали 69 % від загальної кількості. Загальний
фонд іноземних видань складає 43 251 прим.
Одним з важливих напрямів діяльності бібліотеки є наповнення
Електронного каталогу, який складається з 7 БД та налічує 417 889 записів.
Поповнення за рік склало 9 450 записів.
В звітному році продовжено переіндексування літератури, розпочате у
вересні 2017 р. Майже всю медичну літературу переіндексовано.
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Продовжили працювати у корпорації медичних бібліотек України. Під
час карантину відбулася невелика затримка імпортування журналів з
корпорації. Пізніше робота налагодилася. Фахівцями було предметизовано та
експортовано 20 назв журналів, а імортовано – 74 назви. Надіслано до
корпорації – 1 274, отримано – 5 326 журнальних статей.
Протягом року проводилася робота з таких напрямків автоматизації
бібліотечних процесів: створено нову БД «KADR» – для обліку працівників
бібліотеки; велася робота по створенню лінгвістичних файлів для
налаштування
багатомовності
сайту
ЕК.
Виправлено
недоліки
україномовного інтерфейсу та повністю налаштований англомовний.
Враховуючи карантинні вимоги, було створено умови для віддаленої
роботи в ЕК. На домашні комп’ютери працівників, які займаються введенням
записів та редагуванням, була встановлена програма ІРБІС.
В повній мірі стали використовувати БД «Замовлення» в АРМі
«Комплектатор». Проаналізувавши її можливості, було створено додаткові
пошукові словники, додані нові поля.
В БД «Читач» змінені налаштування пошукового словника, в якому
відображаються статистичні дані про студентів. Відображаються дані по
загальній кількості по курсах, факультетах, потоках; аналіз за мовами
викладання; також об’єднані дані, які відповідають певним критеріям.
Було розроблено зручний формат для друку інформаційних листів
«Бібліокур’єр».
Здійснювалась робота, пов’язана з підтримкою Інституційного
репозиторію (ІР) ВНМУ, консультуванню науковців. Продовжувалося
редагування матеріалів і колекцій Інституційного репозиторію. На сьогодні
він містить 4630 документів. У 2020 році цей показник збільшився на 768 од.
Діяльність бібліотеки активно висвітлюється на вебсайті бібліотеки.
Сайт відвідало 18 762 ос., які здійснили 26 709 сеансів і переглянули 48 798
сторінок.
Бібліотека ВНМУ активно пропагує бібліотечно-інформаційні
продукти та послуги на власних сторінках у Фейсбуці, Інстаграм, Ютубі.
У 2020 році на Ютубканалі наукової бібліотеки ВНМУ було
опубліковано 8 відеороликів. Найпопулярніше – музичне вітання до
Всеукраїнського дня бібліотек.
У бібліотеці активно проводиться наукова робота:
- Підготовлено біобібліографічний покажчик «Професор Олександр
Олександрович Савостьянов (1871–1947)», який започаткував серію
біобібліографічних покажчиків «Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
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- Календар знаменних і пам’ятних дат «Вінниччина медична – 2021»,
присвячений ювілярам та визначним подіям 2021 р., які є історією медицини
Вінницького краю.
- Підготовлено календар знаменних і пам’ятних дат «ВНМУ ім.
М. І. Пирогова: ювілеї, події, дати – 2021» (включає 85 персоналій).
- До 100-річчя ректора ВНМУ ім. М. І. Пирогова М. П. Рудюка (13.08.1920–
10.07.1970) було підготовлено та представлено на сайті бібліотеки
електронну виставку «Світло душі Рудюка Максима Павловича».
- Підготовлено та надіслано матеріали до ННМБУ до видання «Імена в
медицині у відгомоні часу» та матеріали до ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва до
видання календаря знаменних пам’ятних дат на 2021 рік.
Діяльність Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова відбувається
у тісній співпраці фахівців методичного об’єднання шести бібліотек закладів
вищої освіти м. Вінниці: Вінницького національного медичного університету
ім. М. І. Пирогова; Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла
Коцюбинського;
Вінницького
національного
аграрного
університету; Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ;
Вінницького
національного
технічного
університету;
Донецького
національного університету імені Василя Стуса; Бібліотека Вінницького
кооперативного інституту в 2020 р. вийшла із складу методичного
об’єднання.
Підвищенню професійних компетентностей працівників бібліотек ЗВО
у 2020 році сприяли наступні заходи: Науково-практична онлайнконференція «Бібліотека – місце традицій, простір іновацій» та Науковопрактичний онлайн-семінар «Наукометричні напрямки роботи бібліотек
ЗВО».
Було опрацьовано посібник «Чотири простори бібліотеки: модель
діяльності» та обговорено ідеї, які можна використати в організації просторів
бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Важливим завдянням є пошук креативних ідей та нових форматів
діяльності. У цьому напрямку важливе місце посідає обмін досвідом та
фахове спілкування в рамках участі в конференціях, семінарах, тренінгах та
ін. Фахівці бібілотеки брали участь у цілій низці професійних форумів: VII
Зимовій школі молодих бібліотекарів УБА «Soft skills бібліотечного лідера»;
першому в Україні спеціалізованому онлайн-курсі для бібліотекарів
«Бібліотека – відкритий публічний простір»; онлайн-курсі «Культура та
політика: багатозначність (взаємо)зв’язків»; XI Львівському міжнародному
бібліотечному форумі «Бібліотекарі: хто ми є?»; V Міжнародній онлайнконференції «University library at a new stage of social communications
development»; щорічній онлайн-конференції ВГО УБА «Українська
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бібліотечна асоціація – виклики, дії, рішення»; вебінарі «Академічна
доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави»; онлайнсемінарі «Універсальна десяткова класифікація: нові можливості
інформаційно-пошукової системи» тощо. Загалом були учасниками 7
конференцій, 2 семінарів, 18 вебінарів.
Фахівцями підготовлено видання «Бібліотечний менеджмент в
контексті нового часу» на основі провеленого онлайн-опитування у
бібліотеках ЗВО м. Вінниці та методичні рекомендації «Вебкомунікація та
бібліотека: технології успішної взаємодії» серії «На допомогу бібліотечному
фахівцю».
В рамках науково-методичної діяльності було підготовлено аналіз
опитування «Медіаграмотність: практичні навики та перспективи розвитку».
Фахівці бібліотеки активно долучаються до усіх творчих конкурсів та
цініціатив. Так, на конкурс дувізу УБА на 2021 рік надіслали такі варіанти:
«Бібліотека – інтелект в просторі комфорту», «Бібліотека – простір без
обмежень і без меж», «Бібліотеки об’єднуються і об’єднують».
Директорка бібліотеки Кравчук Н. М. працювала у складі державної
екзаменаційної комісії захисту випускних кваліфікаційних робіт студентів
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ДонНУ ім.
В. Стуса.
Головною подією року стала реалізація проєкту «ВІННИЦЯ – МІСТО
ПОСЛІДОВНИКІВ М. І. ПИРОГОВА» та видання однойменної монографії,
яка здобула перемогу серед 36 проєктів, поданих на конкурс «Бюджет
громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади». Результатом перемоги (665 голосів) стало фінансування на
видання книги в розмірі 196 225 грн. Авторка проєкту – Ольга Юрчишина,
керівниця – директорка Наукової бібліотеки Неліна Кравчук. Над книгою
працював авторський колектив – працівники бібліотеки: Л. Сухарєва,
М. Мельник, В. Коваленко, Я. Бондарчук, Г. Біловус.
Книга обсягом 440 сторінок надрукована накладом 500 примірників.
Містить матеріали про 43 персоналії. У виданні «Вінниця – місто
послідовників М. І. Пирогова» вперше висвітлено сторінки історії медицини
Вінниці, біографії, лікарську та громадську діяльність видатних лікарів,
зокрема, викладачів та випускників університету, які мешкали та працювали
у Вінниці в останні 200 років та зробили вагомий внесок у розвиток охорони
здоров’я Вінниці, України і світу.
14 грудня у хабі «Місто Змістів» відбулася презентація книги.
18 грудня 2020 р. Вінницьке інформаційно-телевізійне агентство «Віта»
запросило директорку бібліотеки Н. Кравчук і завідувачку сектору
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краєзнавства О. Юрчишину в студію компанії для для участі у програмі токшоу «На часі».
23 грудня 2020 р. Юрчишина О. А.
стала учасником радіопередачі «Час
змін» з Олегом Семком (радіо «Місто
над Бугом», 101,8 FM), під час якої
презентувала
видання
монографії
«Вінниця
–
місто
послідовників
М. І. Пирогова». Під час бесіди надали
вичерпні відповіді на запитання радіожурналіста щодо роботи над книгою, її
змістом, наповненням; співпраці з науковцями України та зарубіжжя;
роботою в музеях, архівах, інших бібліотеках та у видавництві в процесі
створення видання. Книга вже встигла здобути популярність на терені
Вінниччини.
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ
УКРАЇНИ»
Державний
заклад
«Дніпропетровська
медична
академія
Міністерства охорони здоров’я України» наказом Міністерства охорони
здоров'я України № 473 від 16 березня 2021 р. змінив тип та
перейменовано на Дніпровський державний медичний університет!
Заклад плідно працює над зростанням престижності вищої
медичної освіти України та підвищенням її міжнародного авторитету,
суттєво впливає на формування духовних цінностей і світогляду своїх
випускників.
Впродовж 2020 року усіма структурними підрозділами бібліотеки
було обслуговано 13 874 користувача. Кількість відвідувань склала
136 051. Книговидача – 452 931.
З 2019 року у бібліотеці запроваджено автоматизовану
книговидачу. Комплекс ресурсів та послуг бібліотеки розміщується на
вебсайті: електронний каталог, репозитарій, ЕДД, віртуальна довідкова
служба тощо.
Електронний каталог створено у 2006 р. на базі АБІС «ІРБІС-64».
Його обсяг – 194 805 записів. У 2020 році він поповнився на 10 780
записів.
Репозитарій ДМА за поточний рік поповнився на 1 299 документів
і становить 5 798 записів.
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Зв`язок із студентами підтримується через соціальні мережі,
зокрема створено акаунт в Instagram.
У 2020 році підготовлено 2 бібліографічні покажчики: із серії
«Золотий фонд ДМА» до 60-річчя завідувача кафндри медичної біології,
фапмакогнозії та ботаніки Шаторна В. Ф. та тематичний «Хвороба, яка
може торкнутися кожного. Діагноз: цукровий діабет». Виконано 9 705
довідок. Визначено 701 код УДК для наукових статей та видань.
Підготовлено 13 бюлетенів нових надходжень.
Здійснювалось поповнення картотек: «Праці вчених ДМА» - 2 829
назв; «СOVID-19»; «Дистанційне навчання».
У рамках соціокультурної роботи впродовж року було
організовано 90 виставок, серед них: «Школа професійної мастерності»,
«До міжнародного дня рідної мови та до ювілею кафедри мовної
підготовки (90 років) – «…Ти велична і проста. Ти стара і вічно нова! Ти
могутня рідна мова! Мова – пісня колискова! Мова – матері вуста!..»,
«1040 років з дня народження М. І. Пирогова», «Улюблені герої на
екрані», «Ювілеї улюблених книжок», ін.
Окремої уваги заслуговує презентація із циклу «Краєзнавчий
туризм по місту Дніпро» - «Унція доброї слави», що присвячена
меценатам Катеринославщини.
Бібліотечний фонд станом на 01.01.2021 року становить 547 201
примірник. Незважаючи на труднощі, що виникли через пандемію,
загалом було оголошено 9 тендерів на закупівлю літератури.
Проводився весь комплекс технологічних процесів з організації
довідково-пошукового апарату.
Було продовжено інтенсивну роботу у таких напрямах:
ретроспективний ввід у ЕК з масиву карток алфавітного службового
каталогу – 1 746, оцифрування документів: книг – 69 назв, авторефератів
– 266 назв; дублювання карток у традиційну систему ДПА – 1 076 назв.
З метою підвищення кваліфікації працівники бібліотеки приймали
участь у конференціях, семінарах, круглих столах, які відбувалися
тільки в онлайн режимі.
Бібліотека ДМА є членом корпорації медичних бібліотек. В рамках
проєкту співробітники бібліотеки формують налітичний опис статей 3
журналів.
В цей недегкий рік карантинні заходи не дали змоги виконати все
заплановане в повному обсязі. Зменшилась кількість відвідувань
бібліотеки, не працюли кабінет україномовознавства, бібліотечні пункти
на кафедрах і, як наслідок, зменшилась і кількість виданих документів.
Але робота була побудована таким чином, щоб максимально
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задовольнити запити користувачів. Проводились онлайн консультації та
дистанційне обслуговування. Зосередили увагу на придбанні нової
навчальної та наукової літератури, на наукову обробку та технічну
обробку, на роботу з фондом. Приділили більше уваги ретровводу фонду
до ЕК, дослідженню рідкісного фонду тощо.
БІБЛІОТЕКА ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ У М. КРОПИВНИЦЬКИЙ
Прискорення темпів розвитку сучасного суспільства, ускладнення
завдань, що стоять перед освітою, зумовлюють зростаючі інформаційні
потреби викладачів, студентів, науковців. Підвищуються їх вимоги до
оперативності, точності та повноти послуг, що надаються. Свій вклад у
вирішення завдань навчального закладу вносить і бібліотека Донецького
національного медичного університету.
Робота бібліотеки у 2020 році була спрямована на удосконалення
технології, упровадження новацій, розширення спектру послуг, забезпечення
користувачам доступу до традиційних документів, до інформації, що існує в
електронній формі.
Потужним напрямом роботи є формування комплексу власних
електронних наукових та навчальних ресурсів. Незмінними залишаються:
максимальне задоволення інформаційних потреб користувачів; удосконалення
організації бібліотечних фондів та забезпечення їх збереження; удосконалення
професіоналізму колективу; подальший розвиток проєктів; підтримка сайту
бібліотеки.
За звітний рік підрозділами бібліотеки обслужено 1 224 користувачі,
зареєстровано 12 765 відвідувань, книговидача становить 6 060 прим.
У читальній залі бібліотеки до мережі Інтернет підключено 15 комп'ютерів,
за допомогою яких користувачі працюють із базами відкритого доступу інших
бібліотек.
Своєчасне інформування, ефективність задоволення потреб користувачів,
створення престижу бібліотеки, її реклами став забезпечувати вебсайт, який
також значно розширив та урізноманітнив спектр бібліотечно-інформаційного
сервісу. На сайті представлена вся інформація про бібліотеку, її діяльність,
послуги, ресурси, зібрано багато корисної інформації, як для студентів, науковців,
так і інших користувачів.
Ефективним інструментом популяризації бібліотеки, її ресурсів, читання у
віртуальному середовищі є соціальні мережі Facebook та Instagram.
Бібліотека ДНМУ на 01.01.2020 р. має фонд: власних ресурсів - 6202 прим.
За Договором позички від 01 липня 2018 р. бібліотека користується фондом
Кіровоградської обласної наукової медичної бібліотеки – 5 875 прим.
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У 2020 р. до фонду надійшло 2 005 прим. З них отримано в дар від
благодійних внесків фізичних осіб, бібліотек медичних університетів,
Національної наукової медичної бібліотеки України – 1 989 прим. Передплати
періодичних видань не було.
Основний фонд бібліотеки – це підручники, навчальні посібники та
художня література. У звітному році жодної книги за кошти університету не було
закуплено, література надходила за рахунок дарів від Кіровоградського обласного
фонду ім. М. І. Пирогова; приватного підприємства «Приватна виробнича фірма
«Ацинус»; Національного музею Голодомору-Геноциду; благодійних внесків
фізичних осіб.
Передплати електронних баз даних бібліотека не має.
На період карантину з метою підтримки дистанційного навчання з 25.04. по
15.07.2020 р. компанія McGraw-Hill (США) для студентів і викладачів
університету надала доступ до навчальних і наукових ресурсів Access Medicine.
Університет, і бібліотека зокрема, співпрацює з сайтом «Grafiati». Цей сайт
надає безлімітний доступ до сервісу автоматичного оформлення бібліографій.
Більшість джерел, які потрібні, вже є у каталогах сайту. їх можна знайти за
автором чи назвою й додати до списку літератури за один клік.
З 21.09. по 31.12.2020 р. в рамках проєкту «Розвиток бібліотек переміщених
університетів як центрів підтримки освітнього та наукового процесів»
університету відкрито доступ до пакету зарубіжних баз даних наукової інформації
на платформі EBSCOhost.
Значна увага приділялася наданню усних і письмових бібліографічних
довідок та консультацій різним категоріям користувачів. У 2020 році бібліотекою
було виконано 27 бібліографічних довідок, з них тематичних - 26. Заіндексовано
документів (УДК) - 45.
Бібліотека ДНМУ брала участь у проєкті Української бібліотечної асоціації
за фінансової підтримки Посольства США в Україні «Розвиток бібліотек
переміщених університетів як центрів підтримки освітнього та наукового
процесів».
У бібліотеці впроваджено автоматизовану бібліотечно-інформаційну
систему (АБІС) Koha. Систему встановлено на хмарному сервісі та здійснено всі
необхідні налаштування для роботи. На даний час активно формується
електронна база книг.
Ефективною формою доведення інформації до користувачів є система
вибіркового розповсюдження інформації – ВРІ.
Бібліотека – це душа університету. Вона є потужним інформаційним та
культурним осередком, забезпечує інформаційну підтримку навчального процесу
та наукової діяльності ЗВО.
У 2020 році бібліотека ДНМУ своєчасно відгукнулася на важливі події в
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економічному, соціально-політичному житті країни та світу, при цьому
використовувалися всі форми і методи інформування та популяризації літератури:
книжкові виставки; тематичні перегляди; літературні години.
БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
Хоча пандемія і внесла свої корективи, вона змінила не тільки наше
життя, але і спосіб виконання службових обов’язків. Незважаючи на
безпрецедентність ситуації, робота бібліотеки у 2020 році була спрямована на
інформаційне забезпечення освітнього та наукового процесів. Інформаційнокомунікаційна діяльність книгозбірні протягом року відбувалася у двох
взаємопов’язаних і взаємозалежних професійно-діяльнісних комунікаційних
середовищах: виробничо-комунікаційному та сервісно-комунікаційному.
У
виробничо-комунікаційному
здійснювалася
організаційноуправлінська комунікація, яка забезпечувала формування інформаційних
продуктів: організацію фонду; ведення каталогів та картотек; створення баз
даних власної генерації та нформаційно-аналітичних продуктів: збірників,
довідкових видань, письмових довідок, звітів, рекомендованих списків
літератури, віртуальних виставок тощо.
У сервісно-комунікаційному здійснювалася реалізація бібліотечноінформаційних послуг, надання доступу до інформаційних продуктів власної
генерації, а також інших вітчизняних і зарубіжних інформаційних центрів,
забезпечення зворотного зв’язку з користувачами.
Фонд бібліотеки станом на 01.01.2021 р. складає 96 054 документів. За
рік надійшло 758 прим. Це підручники з загальноосвітніх дисциплін для
студентів І курсу коледжу, які були передані безкоштовно бібліотеці
інституту Новоград-Волинським медичним коледжем.
Одним із джерел поповнення електронного ресурсу є повнотекстові
версії навчально-методичних програм, лекційних матеріалів, рекомендацій
до самостійних робіт, посібників та підручників, які розміщено в локальній
мережі інституту «Інтранет», а також банк тестів, що доступний в
локальній мережі «Колоквіум».
Картотека книгозабезпечення освітніх програм створена у 2019 р.,
робота над нею продовжується і зараз. Краєзнавча та систематична
карткові картотеки законсервовані і формуються тільки в електронному
вигляді.
В програмі АБІС «ІРБІС» створюється ЕК, який налічує 18 744 записів
з описами книг, періодичних видань та статей: БД «Систематична картотека
статей» - 16 723, БД «Краєзнавство - 141, БД «Книги » - 1 827, БД Магістерські роботи – 37. А у 2020 р. створено БД «Праці викладачів ЖМІ» 16.
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Бібліотекарі працювали над поповненням баз даних та введенням
книжкового фонду бібліотеки, частина вносилась в зворотній хронології.
Здійснювалося штрих-кодування найбільш використовуваної частини фонду.
З метою обміну інформацією та створення єдиного інформаційного
простору найважливішим напрямом в роботі бібліотеки є інтеграція і спільне
використання інформаційно-матеріальних ресурсів. Книгозбірня – член
корпорації медичних бібліотек з формування спільного електронного
інформаційного ресурсу «Зведений каталог медичних бібліотек України».
Було систематизовано, предметизовано та складено бібліографічні описи
2 167 документів. З корпорації надійшло 1 816 записів, відправлено 351.
Довідково-бібліографічне інформування здійснювалося за такими
напрямами: виконання різноманітних довідок на замовлення користувачів;
бібліографічне інформування та консультування (у т. ч. у системі ВРІ);
підготовка наочних та віртуальних виставок, переглядів; створення
бібліографічної продукції; редагування бібліографічних списків, посилань.
Для задоволення інформаційних потреб користувачів було виконано
596 замовлень щодо добору літератури, бібліотечно-бібліографічних довідок.
Надавались послуги у визначенні індексів УДК статей до наукових збірників,
журналів, наукових, магістерських робіт. Усього надано 202 таких послуг.
Крім того, зростає попит на повнотекстові довідки. Здійснювався моніторинг
репозитаріїв та електронних каталогів інших бібліотек.
Було підготовлено рекомендовані списки літератури за тематикою
магістерських робіт: «Стратегічне управління якістю освітньої діяльності у
ЗВО», «Роль медичної сестри в профілактиці та ранньої діагностики
злоякісних новоутворень візуальної локалізації», «Обґрунтування сучасних
підходів до профілактики цукрового діабету ІІ типу серед населення
Житомирської області», «Роль медичної сестри в профілактиці кору»,
«Демографічні проблеми Житомирської області як визначальний чинник
громадського здоров'я» тощо.
Бібліотека підтримувала публікаційну активність інституту: надавала
інформаційну та консультативну допомогу авторам з основ пошуку
необхідної інформації, роботи з базами даних та щодо методики складання
списку використаної літератури до наукових робіт, навчально-методичних
видань згідно ДСТУ, здійснювала консультативний бібліографічний супровід
наукового періодичного видання інституту «Магістр медсестринства».
Стратегічним напрямом розвитку бібліотечно-інформаційного сервісу
стала дистанційна форма обслуговування користувачів. Було кардинально
оновлено сторінку бібліотеки на вебсайті інституту. Використовується
дистанційний сервіс інформування окремих користувачів різних категорій чи
груп засобами електронної пошти та телекомунікаційного зв'язку з
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використанням різних додатків за такими напрямками: тематичне
інформування; рекомендаційні списки літератури; індексування тем
наукових праць, статей за УДК; інформування про нові надходження;
задоволення разових запитів; редагування бібліографічних описів, записів,
посилань; електронна доставка документів. Обслуговано 396 абонента та
надано відповіді на 523 запити.
Бібліотека представлена в соціальній мережі Facebook. Підготовлено
віртуальні виставки, презентації, відеоматеріали, інфографіки різноманітної
тематики: «Їсти та пити потрібно стільки, щоб наші сили цим
відновлювались, а не пригнічувались», «Спасителі життя людського»,
«Кожна людина повинна бачити сонце», «Типи пацієнтів», «Користь сексу
для здоров’я» тощо.
Бібліотека продовжує вибудовувати свою діяльність відповідно до
новітніх умов і вимог, що є запорукою динамічності її розвитку та успішної
діяльності інституту.
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету
(ЗДМУ) є центром інтегрованого інформаційного забезпечення освітнього та
науково-дослідного процесів Університету.
Універсальний фонд бібліотеки на традиційних носіях налічує більше
570 000 примірників і включає навчальну, наукову, художню, довідкову
літературу, автореферати та дисертації тощо. Щорічно бібліотека отримує
понад 200 найменувань періодичних видань. Цілеспрямовано ведеться
комплектування фонду електронними виданнями, формується електронна
бібліотека кафедральних ресурсів, розроблених професорсько-викладацьким
складом ЗДМУ.
Сьогодні до послуг користувачів 4 абонементи, 6 читальних залів.
Щорічно бібліотеку відвідують більше 12 тис. читачів, видається понад 800
тис. документів.
Організовано вільний доступ для користувачів до власних і віддалених
електронних інформаційних ресурсів, надаються додаткові сервісні послуги:
ксерокопіювання, сканування, роздрукування на принтері. Відкрито вільний
доступ до мережі Інтернет за допомогою технології Wi-Fi.
У бібліотеці ЗДМУ успішно впроваджена автоматизована
інформаційна бібліотечна система, яка підтримує всі технологічні процеси
бібліотеки: облік та обробку нових надходжень, всі види робіт з фондами,
аналіз книгозабезпеченості, реєстрацію та обслуговування читачів.
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Електронна книговидача забезпечує оперативне обслуговування користувачів
на абонементах та в читальних залах.
Ведуться і підтримуються 9 читацьких баз даних, у тому числі
Електронний каталог обсягом понад 522 тис. бібліографічних записів, які
забезпечують оперативний, багатоаспектний пошук документів з метою їх
подальшого замовлення та надання on-line доступу до електронних копій в
локальній мережі з усіх ПК бібліотеки та університету, а також в режимі
віддаленого доступу.
За результатами пошуку можливо оформити читацьку вимогу на
необхідні видання, одержати бібліографічний список видань, переглянути
повнотекстові бібліотечні ресурси та зберегти отриману інформацію на
електронний носій або відправити електронною поштою.
З метою поширення результатів наукових досліджень університетської
спільноти ЗДМУ, підвищення престижу та рейтингу університету, підтримки
відкритого доступу, створено Інституційний Репозитарій університету –
IRZSMU.
У 2020 році створено новий багатоцільовий навчально-науковий центр
з бібліотекою, оснащений системами віртуальної реальності, потужним
відеопроектором, сучасною комп'ютерною технікою.
З основними цифровими показниками Наукової бібліотеки
Запорізького державного медичного університету за 2020 рік можна
ознайомитися у Таблиці № 4.
БІБЛІОТЕКА ДЗ «ЗМАПО МОЗ УКРАЇНИ»
На тлі суцільної інформатизації суспільства, використання новітніх
технологій у бібліотечній сфері набуває особливої актуальності. Діяльність
бібліотеки ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» у 2020 році забезпечувала сприянню
в підвищенні якості навчальної діяльності та рівня наукових досліджень за
допомогою відбору, комплектування, систематизації та отримання
максимального доступу до значної та актуальної інформації, надавала
бібліотечно-інформаційні послуги на базі сучасних інформаційнокомунікаційних технологій всім категоріям читачів в умовах дистанційного
та наочного обслуговування.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в бібліотеці
ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» проходить поетапно – комп’ютеризація,
автоматизація, інформатизація, дистанційне обслуговування. На даний
момент бібліотека має АБІС/ІРБІС – 9 комп’ютерів у локальній мережі,
безкоштовний для читачів Internet, Wі-Fі, електронний каталог в Internet, бази
даних, блог бібліотеки, електронну бібліотеку, електронне постачання
документів.
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Загальний фонд бібліотеки ЗМАПО на 01.01.2020 р. склав 103 829
примірників. Надійшло 814 примірників. Кількість періодичних видань, які
надійшли - 444 примірника - 68 назв: (журнали – 53 назви, газети – 15 назв).
Передплата здійснювалась через підприємства «Преса» та «АС-Медіа».
Згідно наказу ректора академії до бібліотеки надходили збірники наукових
праць, монографії, підручники, брошури науковців академії, а також
дисертації захищені в академії.
Кількість користувачів за єдиною реєстрацією – 1 836 осіб, відвідувань
бібліотеки – 12 522, книговидача – 63 106.
В умовах пандемії інтенсивно використовувались можливості
електронного каталогу, що дозволило забезпечити запити користувачів
максимально повно і оперативно. Електронний каталог АБІС/ІРБІС на
01.01.2021 р. нараховував 33 400 записів. Ведуться такі бази даних:
Бібліотека ЗМАПО (книги та аналітичний розпис медичних журналів,
збірників) – 28 900 записів; НДР (дисертації захищені в ЗМАПО) – 193
записи; Автореферати дисертацій – 2 332 записів; Автореферати ЗМАПО –
140 записів; Законодавчі документи – 1 780 записів; Краєзнавство – 50
записів.
Електронний каталог виставлений в Інтернеті. Зафіксовано за рік
61 250 звернень.
Формування фонду електронних документів: «Наукові роботи
працівників ЗМАПО»; «Повнотекстові електронні видання працівників
ЗМАПО» (локальний доступ); «Електронна база даних матеріалів кафедр
ЗМАПО».
У бібліотеці академії працювала віртуальна довідкова служба. Цей
сервіс розкривав та популяризував книжкові фонди та діяльність нашої
бібліотеки для віддалених користувачів, допомагаючи їм зорієнтуватися у
бібліотечному просторі. Привабливими для користувачів бібліотеки є
безкоштовний сервіс «Визначення індексів УДК» на статті, дисертації,
підручники та ін. За рік виконано:
•
Індексація за класифікаційними таблицями УДК – 435
•
Бібліографічні довідки – 295
•
Бібліографічні консультації – 120
•
Бюлетені нових надходжень – 2
•
Бюлетень авторефератів – 3
•
Покажчик «Передплачені періодичні видання на 2020 р.»
•
Рекомендаційні списки літератури по кафедрам – 26
•
Тематичні книжкові виставки – 12
•
Соціокультурні та просвітницькі заходи – 27
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Серед виконаних довідок були такі: «Фізична та медична реабілітація»,
«Європейські рекомендації по гіпертензії», «Кінезологія», «Недоношеність та
здоров’я в дорослому віці», «Ретинопатія недоношених», «COVID-19 та
психічне здоров’я», «Стандарти медичної допомоги при короновірусній
хворобі», «Гострий парапроктит та цукровий дiабет», «Печiнкова
енцефалопатiя та дiєтичне лiкування», «ОКТ-ангiографiя», «Бактерiофаги для
лiкування запалення пародонту», «Державна мова у сферi охорони здоров`я
та медичного обслуговування: законодавча база (закон «Про забезпечення
функцiонування української мови як Державної» та закон «Про захист прав
споживачiв»), «Тораскопiчна лобектомiя при ураженнi легенiв»,
«Кранiсакральна терапiя», «Макула», «Еластографiя пiдшлункової залози»,
«Дитяча кардiологiя» тощо.
Поповнювались рекомендаційні списки літератури по кафедрам.
Складено рекомендаційні списки літератури – «Пульмонологiя i фтизiатрiя»
(96 джерел) та «СНІД – загроза цивілізації» (до Всесвiтнього дня боротьби зi
СНIДом).
Проводились перегляди літератури “СНІД/ВІЛ інфекція” для лікарів та
інтернів.
Було органiзовано книжковi виставки: «Iнфекцiйнi захворювання у
практицi сiмейного лiкаря», «Коронавірусні інфекції (COVID-19)»,
«Фізіотерапія та медична реабілітація», «Раритетні видання», «Небезпечні
інфекції», «Наукова робота працівників ЗМАПО за кордоном»,
«Автореферати, захищені в ЗМАПО», «Фізіотерапія та медична
реабілітація», «Охорона праці та майбутнє сфери праці».
У 2020 році, у зв’язку з дистанційним навчанням, бібліотека докладала
значних зусиль, щоб інформувати читачів про ресурси, програми і послуги,
що надаються користувачам на сторінках блогу – майданчику емоційного
зв’язку з читачами. За рік на блозі опубліковано 28 повідомлень.
На блозі бібліотеки академії представлені сторінки: «Головна
сторінка», «Про бібліотеку», «Абонемент», «Читальний зал», «Довідковобібліографічний кабінет», «Заходи», «Електронні видання», «Новини
медицини», «Охорона праці та цивільний захист», «Контактна інформація».
Блог використовується для досягнення багатьох цілей: поширення
бібліотечних новин, подій, інформаційних продуктів і послуг.
Найпопулярніші сторінки з заходами бібліотеки, наприклад, «Медична
допомога в умовах бойових дій» - рекомендаційно-бібліографічний список
літератури та цикл статей працівників ЗМАПО; перелік періодичних видань
та віртуальні виставки нових надходжень до бібліотеки; презентації,
буктрейлери, ін.
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З вересня 2020 року на you tube зроблено канал - Бібліотека ЗМАПО.
Було опубліковано 9 відео, по 01.01.2021 р. переглянуто 268 раз. Також
матеріали були представлені в Фейсбуці. Представлені відеоролики по
різним напрямкам роботи.
Була дана iнформацiя, щодо платформи міжнародного наукового
видавництва Springer Nature. Безкоштовний доступ до повнотекстових
публiкацiй якого бібліотека ДЗ ЗМАПО отримала на початку 2020 року.
Передплату доступу за кошти держбюджету забезпечило Міністерство освіти
і науки України.
Надавалась допомога науковцям у пошуку їх статей у міжнародних
наукометричних базах даних Scopus та Web of Science. Також надано
допомогу у роботі по включенню журналу академії «Сучасні медичні
технології» до Переліку наукових фахових видань України, а саме
відповідності вимогам підпункту 7 пункту6 Порядку формування Переліку
наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня
2018 р. № 32 щодо публікацій членів редакційної колегії (30 осіб) у Scopus і
WOS.
БІБЛІОТЕКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Місія бібліотеки Івано-Франківського національного медичного
університету (ІФНМУ) – це сприяння цілісного розвитку гармонійної
особистості, забезпеченню її навчальних, наукових, культурних потреб
шляхом створення сучасного бібліотечно-інформаційного освітнього
середовища університету.
Несподівана ситуація, яка склалася внаслідок епідемії коронавірусу,
внесла зміни у звичне життя бібліотеки. До 12 березня бібліотека ІФНМУ
працювала в звичному режимі. З 12 березня по 11 травня 2020 року – в
умовах
карантинних
обмежень
(обслуговування
проводилось
в
дистанційному режимі). З 12 травня бібліотека ІФНМУ працювала в умовах
послаблення карантину (проводився прийом літератури та підпис обхідних
листів студентам випускних курсів та інтернам, з дотриманням маскового
режиму та соціальної дистанції). В кінці серпня проводилась книговидача
літератури студентам 1 курсу та медичного коледжу ІФНМУ.
За короткий час бібліотекарям довелося змінити свої професійні
функції, розширити канали комунікації з користувачами, самостійно
опанувати
онлайн-програми
та допомагати
користувачам
щодо
налаштування дистанційного спілкування.
Основні зусилля фахівців бібліотеки були зосереджені на: формуванні
фонду інформаційних ресурсів на різних носіях; формуванні електронної
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бібліотеки, створенні зручних можливостей для використання електронних
ресурсів, забезпечення доступу до світових електронних баз даних;
підвищенні рівня інформаційно-бібліотечного обслуговування шляхом
забезпечення доступності до повнотекстових ресурсів; постійному оновленні
сайту бібліотеки, щомісячному поданні списків «Нових надходжень»,
актуальних за тематикою рекомендаційних списків літератури та інших
науково-допоміжних видань, розроблених фахівцями бібліотеки, поновленні
списків дисертацій, захищених в ІФНМУ, книжкових виставок, Днів кафедр
тощо. Інформування про проведення даних заходів на сторінці Fecebook
тощо.
Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному університеті
у віддаленому (дистанційному) режимі проводила свою роботу експертна
група з акредитаційної експертизи за спеціальністю 226 «Фармація,
промислова фармація» освітньої програми «Фармація, промислова фармація»
(ID у ЄДЕБО 32204, процедура № 1553) за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти (справа № 1297/АС-20).
Цілеспрямована та систематична робота бібліотеки спрямована на
забезпечення студентів необхідними бібліотечно-інформаційними ресурсами
(навчальною,
науково-методичною
літературою
та
періодичними
виданнями). Якості формування фонду сприяє моніторинг, який постійно
ведеться щодо забезпеченості навчального процесу. Постійно ведеться
пошук інформації про видання та перевидання навчальної та наукової
літератури. Ця робота здійснюється через друковані тематичні плани
видавництв та книготорговельних організацій, через інтернет та рекламні
буклети, через e-mail велося інформування прайс-листами про новинки, акції
та уточнення різних даних щодо літератури та умови замовлення.
З 2015 року для всіх користувачів університетської мережі наданий
доступ до програми зібрань біомедичної літератури – Hinari. Крім того є
можливість користуватися пошуковою інтернет-платформою Web of Science
(з 2017 р.) та Scopus (з 2019 р.), автоматично отримали доступ до
повнотекстових ресурсів порталу Springer Link, відкрито доступ до одного із
найпотужніших медичних навчальних ресурсів світу, видавництва McGrowHill medical. Також створений репозитарій, яким користуються студенти та
викладачі університету. Бібліотека є вузловим центром, який концентрує та
розподіляє інформаційні потоки.
У 2020 році відбувся один тендер. Навчальну літературу було отримано
у таких видавництвах: Київ «Медицина»; «СПД Чалчинська»; Вінниця «Нова
книга»; Тернопіль «Укрмедкнига»; Львів «ПП Піча С. В.; «ПП Марченко
І. В.».
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Станом на 01.01.2021 р. фонд бібліотеки ІФНМУ складав 319 291
примірник. За рік фонд поповнився на 7 704 примірники. Крім того,
поступала література з власного видавництва –1 258 примірників, а також
подарована – 398 примірників.
Покращився стан книгозабезпечення з дисциплін, які викладаються
англійською мовою. Зокрема: судова медицина, стоматологія, терапевтична
стоматологія, догляд за хворими, медична інформатика, професійні хвороби,
внутрішня медицина, фармакологія, нейрохірургія, патофізіологія, загальна
хірургія, дитячі інфекційні хвороби, медична і біологічна фізика, фізіологія,
безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки, історія України та
української культури.
Впродовж року фонд бібліотеки поповнювався періодичними
виданнями за передплатою через УДППЗ «Укрпошта», Укрінформнаука, а
також періодичними виданнями, що надходили в дар за попередні роки і за
2020 рік.
За звітний період введено в електронний каталог 1 065 примірників
періодичних видань та 7 925 примірників журналів, виданих до 2009 р., що
знаходяться в фонді бібліотеки.
Електронний каталог (ЕК) актуалізується постійно в режимі реального
часу в програмному забезпеченні «УФД/Бібліотека». ЕК є доступним в
локальній мережі університету та мережі Інтернет, містить 271 646
примірників.
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017
року № 177 «Про припинення використання ББК та впровадження УДК»,
бібліотека шифрує літературу за таблицями УДК та з 12.04.2017 р.
перешифровує фонди бібліотеки. Створено макет систематичного каталогу.
Проводиться рекаталогізація систематичного каталогу, яка пов’язана зі
зміною нових таблиць УДК.
З метою підвищення професійного рівня, працівники бібліотеки брали
участь у засіданнях обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ, де
обговорювалися питання: «Формування фонду бібліотеки ІФНМУ в умовах
розвитку електронних інформаційних технологій», «Новий етап
впровадження УДК у бібліотеці ІФНМУ: здобутки і проблеми сьогодення».
В інформаційному задоволенні читацьких запитів велику роль відіграє
довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: алфавітний, систематичний
каталоги, систематична картотека статей, картотека праць викладачів
ІФНМУ, картотеки персоналій, рецензій, лікарських рослин та препаратів,
електронний каталог.
Електронний каталог є одним із найважливіших бібліотечних ресурсів.
Він створений на основі автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи
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«УФД/Бібліотека». Впродовж року було введено в електронний каталог 6 295
назв статей. До Електронного каталогу за звітній період звернувся 15 371
користувач.
З метою ознайомлення читачів з літературою, яка надійшла до
бібліотеки, фахівці періодично складають списки видань, представлених на
«Днях інформації» і щомісячно виставляють їх на сайті бібліотеки ІФНМУ в
рубриці «Нові надходження». Для зручності читачів та відвідувачів сайту
бібліотеки ІФНМУ представлено титульну сторінку та зміст видання.
Було проведено 11 Днів інформації (у зв’язку з карантином 7 було
проведено у звичному режимі і онлайн, а 4 тільки онлайн), де представлено
1 231 примірник.
Одним із головних напрямків інформаційно-бібліографічної діяльності
є створення бібліографічних покажчиків з актуальних тем. Підготовлено 8
бібліографічних покажчиків на допомогу молодим науковцям, студентам, що
представлені на вебсайті в рубриці «Бібліографічні покажчики». Крім того,
на вебсайті представлено 61 рекомендаційний список літератури, зокрема:
COVID-19; Адаптація у дітей; Аневризма лівого шлуночка; Діабет цукровий
стрептозотоциновий; Інфекція Helicobacter pilori; Подагра; Рахіт;
Саркоїдоз; Хвороби ротової порожнини та ін.
Надавалась допомога в пошуку і відборі джерел інформації для
написання курсових, магістерських робіт, дисертаційних досліджень;
консультування з питань складання списків літератури до наукових робіт.
Активно використовується послуга з присвоєння навчальним
посібникам, монографіям, авторефератам дисертацій, науковим статтям
класифікаційних індексів за таблицями УДК. Впродовж звітного періоду
зашифровано 387 робіт.
Проводилися заняття, де розгядалися актуальні для читачів питання,
зокрема: основи бібліографічного пошуку, бібліографічні та інформаційні
джерела, які отримує бібліотека: «Літопис авторефератів дисертацій»,
«Літопис журнальних статей», «Український реферативний журнал
«Джерело».
Впродовж року користувачам було надало можливість доступу до
світових інформаційних ресурсів – Hinari, Web of Science, Scopus, порталу
Springer Link, McGrow-Hill medical, що суттєво розширило можливості в
інформаційному обслуговуванні студентів і викладачів.
Надавались всі типи бібліографічних довідок. Виконано 4 593 довідки.
Впродовж року проведено 3 бібліографічних огляди, а саме: Алопеція:
загальні рекомендації щодо діагностики та лікування; Діагностика та
лікування пацієнтів з хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок;
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Сучасний
погляд
на
протезування
незнімними
ортопедичними
конструкціями.
Кількість користувачів в минулому навчальному році склала – 15 821,
відвідування – 123 853. Кількість виданих документів становила 338 913
примірників.
Читачі активно використовують віртуальний простір бібліотеки.
Популярністю користується сторінка бібліотеки у соціальній мережі
Facebook.
Позитивним підсумком звітного року є повномасштабне впровадження
електронної книговидачі в процес обслуговування.
Бібліотека є осередком культурно-просвітницької роботиІнформація
про масові заходах регулярно розміщувалася на бібліотечному сайті і в
мережі Facebook. Проведено цілу низку заходів: 25 лютого відбувся
літературно-тематичний вечір, присвячений Міжнародному дню рідної мови;
6 березня відбувся літературно-тематичний вечір «Ти – жінка! Пам'ятай це
всюди! Бо жінка – це і є творець життя!»; 21 травня фотовернісаж
«Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало народної душі» та ін.

Проводилися віртуальні книжкові виставки різної спрямованості:
медичної, правової, науково-популярної, соціально-пізнавальної. Було
організовано та проведено 6 Днів кафедр, 15 переглядів літератури, 59
медичних, 20 суспільно-політичних виставок літератури та 13 віртуальних
презентацій.
Всеукраїнський день бібліотек відмітили у стилі бібліо-фольк паті,
гостями якого були Книжкова Муза, баба Параска та баба Палажка. Святкова
програма продовжилась конкурсами «Найкраще побажання», «Складіть
прислів’я зі слів-розсипів», «Знайдіть автора і назву літературного твору»,
гуморесками, віршами, музичними вітаннями, попурі, віншуваннями.
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Присутні переглянули відео «Цікаві фрагменти з кінофільмів із життя
бібліотекарів».
5 листопада у читальній залі бібліотеки пройшла творча зустріч з
поетом, композитором Володимиром Присяжнюком, присвячена Дню
української писемності та мови, на яку були запрошені викладачі кафедри
мовознавства та студенти медичного факультету.
8-9 листопада у фортечній галереї «Бастіон» проходив фестивальпрезентація друкованої книжкової продукції «Сторінками української
книги».
Для підвищення правової свідомості читачів та інформування їх щодо
механізмів захисту їхніх прав у правовий спосіб бібліотека та юридичний
відділ ІФНМУ підготували і провели виставки: «Свобода думки, совісті,
віросповідання», «Закон обов’язковий для всіх», «Конституція – основний
закон України» і дискусію «Медичні правовідносини».
Також з нагоди відзначення Всеукраїнського тижня права у
центральному читальному залі бібліотеки ІФНМУ провели дискусію
«Медичні правовідносини».
Виклики сьогодення вимагають кваліфікованих фахівців. Бібліотечні
професіонали повинні безперервно навчатися, активно накопичувати досвід,
позитивно сприймати зміни, відзначаючи в них світлі сторони, вчитися
всьому новому, адаптуватися до постійних змін в електронному середовищі.
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ
АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
Метою діяльності Наукової бібліотеки є участь у становленні
єдиного національного науково-інформаційного простору, як частини
світового наукового середовища. Її основне призначення - підтримка
науково-дослідної діяльності академії шляхом створення необхідних умов
для доступу до інформації, бібліотечних послуг та ресурсів.
Бібліотека традиційно виконує функції збирання, систематизації та
зберігання наукових знань, до яких в сучасних умовах додається
структурування інформації.
Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 11.01.2021 № 22
«Про зміну типу та найменування Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика» заклад має назву Національний
університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.
На жаль, розгорнутий звіт Наукової бібліотеки НМАПО імені
П. Л. Шупика за 2020 рік не надійшов, а основні цифрові показники наведено
у Таблиці № 4.
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БІБЛІОТЕКА ВНКЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ІМ. АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО»
Бібліотека є структурним підрозділом ВНКЗ ЛОР «Львівська медична
академія ім. Андрея Крупинського», який забезпечує літературою та
інформацією навчально-виховний та науковий процес академії.
Серед основних завдань бібліотеки: забезпечення повного, якісного і
оперативного
бібліотечно-бібліографічного
та
інформаційного
обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних
працівників, співробітників Академії згідно з їх інформаційними запитами на
основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів;
формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Академії та
інформаційних потреб усіх категорій користувачів; сприяння вихованню
гармонійної,
морально
досконалої
особистості,
свідомої
cвого
громадянського обов'язку та відкритої до інтелектуального і творчого
розвитку;
пропагування
та
розкриття
за
допомогою
всіх
бібліотечноінформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей,
культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного
державотворення тощо.
На жаль, розгорнутий текстовий звіт про роботу бібліотеки за 2020 рік
не надійшов, а основні цифрові показники наведено у Таблиці № 4.
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
У 2020 році Наукова бібліотека Університету святкувала свій 80-річний
ювілей. Датою заснування Фундаментальної бібліотеки Львівського
державного медичного інституту вважається 19 лютого 1940 року. З цієї
нагоди 28 лютого у читальній залі Бібліотеки відбулась Урочиста академія, у
якій взяли участь колеги з інших бібліотек, наші партнери, активні
користувачі та прихильники Бібліотеки.
Охоплюючи різноманітні напрями діяльності, Бібліотека Університету
працювала над оптимізацією технологічних процесів: сприяла науковоаналітичній роботі, забезпечувала функціонування підрозділів в умовах
карантину, здійснювала реорганізацію у підрозділах.
Багатогалузевий книжковий фонд на 01.01.2021 р. налічує 617 192
примірників. Впродовж 2020 року було закуплено 2 939 примірників.
Інформаційний ресурс продовжував наповнюватись вітчизняними та
іноземними виданнями: науковою, науково-популярною, навчальною,
довідковою, інформаційною, художньою літературою, офіційними
виданнями, неопублікованими матеріалами, документами на традиційних та
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електронних носіях інформації. Це позитивно впливало на підготовку
спеціалістів медичної галузі, на удосконалення навчального процесу,
науково-дослідницької та просвітницької діяльності.
Бібліотека
продовжувала
накопичувати,
популяризувати
та
поширювати інформацію про науковий доробок вчених-медиків,
опрацьовувати та зберігати інформаційні ресурси для забезпечення широкого
доступу до наукової інформації. Продовжувалась робота над наповненням
бази даних «Праці професорсько-викладацького складу Університету».
М. С. Надрага є співавтор монографії "Ідея Європи", 10 статей в
австрійському біографічному лексиконі, серед яких професори-медики Ян
Прус, Томаш Сєдей, Казимир Ожехосвскі, Єжи Модраковскі, Юзеф Лазарскі,
Ігнацій Рессіг.
Надавались консультації та довідки користувачам. На сайті Бібліотеки
до розділу «Послуги Бібліотеки» до вже існуючих контактних форм – «УДК,
авторський знак» та «Заміна втрачених книг» – продовжувала активно
використовуватись послуга «Online продовження книг».
Відповідно до «Положення про організацію атестації здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному медичному
університеті імені Данила Галицького» здійснювали перевірку наукових
публікацій здобувача, голови спеціалізованої вченої ради, рецензентів та
опонентів і видавала довідки.
Було придбано базу тестових завдань USMLE-Rx 360 Step 1 для
забезпечення на сучасному рівні навчального процесу та якісної підготовки
студентів до складання Єдиного кваліфікаційного іспиту з медицини.
Бібліотека продовжувала працювати над забезпеченням широкого
доступу до наукової інформації. Координувала доступ Університету до
наукометричних баз даних Web of Science та Scopus. Наші користувачі мали
доступ до ресурсів Oxford Medicine, клінічної повнотекстової бази
UpToDate, повнотекстових публікацій міжнародного видавництва Springer
Nature. Здійснювався моніторинг ресурсів наявних у відкритому доступі,
пов’язаних з дослідженням COVID-19: COVID-19: Collection від видавництва
Brill; COVID-19: Novel Coronavirus Content – ресурс від видавництва Taylor&
Francis Group; Електронної бібліотеки Інституту електричної та електронної
інженерії IEEE Xplore; Інноваційного інтерактивного ресурсу Ассess
Medicine; Інформаційної служби EBSCO та її порталів EBSCO Coronavirus
Disease (COVID-19) Healthcare Resource Center; COVID-19 Updates &
Information, у боротьбі з коронавірусом: ресурсів Elsevier та Clarivate
Analytics.
В
час
карантинних
обмежень
персоналом
Бібліотеки
використовувалась можливість для самоосвіти, вивчення досвіду роботи
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інших бібліотек. Директор Бібліотеки Надрага М. С., завідувач
інформаційно-бібліографічного відділу Кріль О. М., завідувач сектору
інформаційно-бібліографічного відділу Васільєва С. В. та бібліограф І
категорії Кріль Б. М. отримали Сертифікати учасників Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції «Медичні бібліотеки України: досвід,
традиції, інновації», організованої ННМБУ та НБ ХНМУ.
Основними джерелами поповнення фонду були: передплата
періодичних видань; отримання літератури взамін втраченої читачами;
подаровані видання; комплектування новітніми джерелами інформації.
Протягом 2020 року здійснювалась адресна розсилка журналів, що
видаються медичним Університетом («Acta medica Leopoliensia», «Алергія у
дитини»), а також книг: «Михайло Тимочко. Життя в науці. Спогади рідних,
колег, друзів», Кобза І. «Сучасні методи діагностики та лікування травм
артерій дітей і дорослих», Кобза I. «Нирково-клітинний рак: метатромбоз
нижньої порожнистої вени та правого передсердя», «Річний огляд 2020 р.».
За звітний період здійснювався облік нових надходжень документів та
їх вибуття. У 2020 р. з фондів Бібліотеки було списано і вилучено з різних
причин 3 005 прим. книг.
Карантинні обмеження, без сумніву, вплинули на показники роботи. За
період карантину з 12 березня було розписано 22 випуски збірника «Феномен
людини», 3 збірники матеріалів конференцій (в т. ч. «Актуальні проблеми
профілактичної медицини», «Досягнення та перспективи експериментальної і
клінічної ендокринології»), розписано 49 номерів журналів, в т. ч. всі номери
журналу «Acta Medica Leopoliensia» за 2006, 2007 та 2008 роки, 3 збірники
(«Лікарський збірник» та 2 випуски «Збірник клінічних рекомендацій») та ін.
Здійснювалась робота в проекті Корпоративної каталогізації.
Опрацьовано та надіслано 86 номерів журналів «Алергія у дитини»,
"Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія" та "Світ ортодонтії".
Впродовж звітного року працівниками відділу було створено
близько 4,5 тис. записів у електронному каталозі. Проте, визначити більш
точну цифру не вдається, оскільки через втрату даних восени 2019 року та
восени 2020 року частину виконаної в ЕК роботи довелось виконати
повторно.
Визначення індексу УДК та авторського знаку залишалось актуальним
впродовж 2020 року. Так, при плані визначити 250 шифрів УДК на наукові
праці співробітників Університету було визначено 357.
Труднощі виникали через неодноразове падіння АБІС ІРБІС 64, яке
приводило до втрат бібліографічних записів на автореферати, магістерських
робіт, статей з періодичних видань. Загалом було втрачено близько 1 тис.
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бібліографічних записів. Проте план з редагування бібліографічного запису в
ЕК перевиконано – при плані 1 000 редагувань, виконано 5 492 редагування.
Кількість відвідувань у 2020 році становить – 146 347, у тому числі –
53 484 звернень до вебресурсів бібліотеки.
На сайті бібліотеки до розділу «Послуги НБ» до вже існуючих
контактних форм – «УДК, авторський знак» та «Заміна втрачених книг» –
активно використовувалось - «Online продовження книг». Послугою «Online
продовження книг» скористалися 484 користувачі.
Контакт з користувачами вдавалось підтримувати через офіційну
фейсбук-сторінку Бібліотеки. Впродовж року на фейсбук-сторінці було
оприлюднено 115 новин різноманітного характеру: подяки за отримані в
подарунок книги та журнали, інформаційні повідомлення, присвячені
ювілейним датам працівників нашого Університету, оголошення про події,
що відбуватимуться дистанційно, а саме: вебінари по роботі з цифровими
ресурсами Elsevier записані українською мовою; перший вебінар ВООЗ в
Україні з клінічного ведення пацієнтів з COVID-19 на тему «COVID-19:
киснева терапія та кисневе забезпечення»; онлайн-форум «Викладачі 4.0:
ефективні підходи для дистанційної освіти»; дискусія на тему «Fact, fake or
mistake: як вижити у світі (дез)інформації»; вебінари, присвячені роботі з
базами даних Scopus, ScienceDirect.
Аспіранти, магістри та студенти мали змогу отримувати доступ до
віддалених баз даних. Послугами читальних залів скористалось 7 210
користувачів.
Співробітниками під час дистанційної роботи було відновлено першу
книгу дисертацій – 270 номерів, частково книгу авторефератів – 734 номерів.
Відредаговано внутрішні картотеки: пасивний фонд – 11 407 карток,
депозитарний фонд – 2 183 карток.
Продовжувалась робота над створенням імідж-каталогу, який є
складовою інформаційно-пошукової системи Бібліотеки.
Масова книговидача розпочалась 9 вересня та була проведена
оперативно.
До послуг користувачів був необмежений доступ до зони бездротового
(Wi-Fi), Інтернет. Впродовж року на запити користувачів відділу надавались
тематичні, уточнюючі та фактографічні довідки.
Одним із пріоритетних завдань інформаційно-масової роботи у 2020
році було створення бібліографічних покажчиків, різних за типами та
змістом. Постійно доповнювались бібліографічними описами про нові
друковані видання покажчики «Доказова медицина» (700 записів) та
«Сімейна медицина» за 2015-2020 рр. (224 записів). Продовжувалась робота
над поповненням бібліографічного покажчика «Львівський національний
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медичний університет імені Данила Галицького: погляд крізь віки»,
присвяченого 235-й річниці від дня заснування Львівського національного
медичного університету ім. Данила Галицького. Покажчик включає понад
1 700 джерел.
Завершено підготовку до друку другого доповненого видання
біобібліографічного покажчика «Вільчинський Тадеуш – засновник кафедри
фармакогнозії і ботаніки та ботанічного саду ЛНМУ ім. Данила Галицького»,
приуроченого до 130-ї річниці від дня його народження.
Наприкінці року почався пошук та упорядкування матеріалу до
укладання біобібліографічного покажчика, присвяченого відомому
офтальмологу В. П. Філатову (з нагоди 145-річчя від дня народження).
Розпочато роботу над пошуком публікацій з історії медицини. Усі
бібліографічні записи формуються за розділами «Загальна історія медицини»
та галузями основних медичних дисциплін.
У 2020 році розпочато пошук матеріалу для поповнення
бібліографічного покажчика «Медики та медицина в житті та творчості
Т. Г. Шевченка» з метою його подальшого видання. Електронний варіант
покажчика представлений на сайті Бібліотеки у 2014 р. Досліджувалися
біографії та роль і значення лікарів, що були причетні до лікування цієї
визначної постаті.
Продовжувався пошук інформації для укладання бібліографічного
списку літератури про лікарів, які долучились до створення «Народної
лічниці» або у ній працювали.
У зв’язку з епідемічною ситуацією та поширенням коронавірусної
інфекції COVID-19 виникла нагальна потреба у пошуку літератури та
укладання бібліографічного списку з даної теми. Бібліографічний список
призначений для науковців та практичних лікарів.
В кінці січня 2020 року, в рамках проведення масового заходу «День
кафедри», було підготовлено велику виставку літератури, присвяченої 100річчю від дня народження професора, завідувача кафедри пропедевтики
внутрішніх хвороб Ю. І. Децика.
Враховуючи актуальність проблеми посттравматичного стресового
розладу, продовжувався пошук публікацій та внесення їх опису в електронну
базу даних.
Для інформування працівників університету про нові надходження
інформаційно-бібліографічний відділ складав «Бюлетень нових надходжень
авторефератів дисертацій». За 2020 р. було надруковано 2 бюлетені, в яких
описано 230 авторефератів, що надійшли до бібліотеки.
У процесі роботи значна увага приділялась інформаційному
обслуговуванню в режимі ВРІ та ДОК. Абонентами ВРІ були співробітники
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кафедр, які працюють над дисертаціями. Велась картотека абонентів і тем
індивідуального бібліографічного інформування. Загальна кількість
абонентів, взятих на обслуговування за системою ВРІ у 2020 році становила
27 науковців.
В режимі ДОК проводився пошук матеріалу для завідувача кафедри
реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО з нової наукової кафедральної
теми (знайдено 493 публікації, зроблено опис згідно з ДСТУ 8302:2015,
подано режим доступу до кожної статті).
У
режимі
«Запит-відповідь»
обслуговувалися
читачі,
які
використовували бази даних Web of Science, Scopus, ресурси Ebsco, Springer
та Wolters Kluwer, OVID. За 2020 р. цими базами даних користувалися 63
читачі і видача в інформаційному режимі склала 8 254 джерел.
На ефективне забезпечення наукового та навчального процесу була
спрямована співпраця інформаційно-бібліографічного відділу з кафедрами
університету. У 2020 році було проведено два «Дні інформації», які відвідало
78 користувачів.
Новим напрямком у роботі була перевірка публікацій дисертантів,
здобувачів вищої освіти доктора філософії, а також рецензентів, опонентів,
голів разових спецрад та видача довідок, які включають: підтвердження
факту опублікування; перевірку списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015
або Ванкувер стилем; підтвердження приналежності періодичного видання
до фахових видань України із зазначенням галузі наук; підтвердження
індексування періодичного видання в наукометричних базах даних Scopus
та/або Web of Science із зазначенням відповідної бази даних; підтвердження
приналежності видання до наукових періодичних видань інших держав із
зазначенням ISSN та країни реєстрації видання. Було виконано 120 таблиць
для 20 здобувачів.
Велика увага в роботі приділялася ДБА. Традиційно працювали над
наповненням читацьких та службових картотек, здійснюючи аналітичний
розпис збірників, журналів та інших інформаційних матеріалів. Серед них:
СКС (медицина). У картотеку розписувались лише статті історичної
тематики. (розписано та влито 106 карток); Картотека «Персоналії видатних
вчених-медиків» (влито 553 картки при плані 200). Перевиконання плану
відбулось завдяки опрацюванню збірників: «П. Пундій. Українські лікарі» та
«Медицина в Україні: біобібліографічний словник»; Картотека «Праці
співробітників ЛНМУ». Написано і влито 413 карток. Цього року створено
окрему картотеку «Праці співробітників ЛНМУ» (1784-1939 рр.), яка
поповнюється розписаними статтями викладачів університету з польських
газет, які знаходяться у фонді нашої Бібліотеки (Polska Gazeta Lekarska,
Lwowski Tygodnik Lekarski), а також статті про науковців даного періоду.
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Опрацьовано та розписано статті з «Encyclopedia. Львівський національний
університет імені Івана Франка: в 2 т.». На даний час картотека налічує 606
карток. Картотека «Історія ЛНМУ» (описано 5 публікацій) та ряд інших
картотек.
У 2020 році з читачами відділу проводилися онлайн консультації з
питань бібліографічного пошуку у міжнародних базах даних, правил
бібліографічного опису згідно з ДСТУ 8302:2015 або Ванкувер стилем,
особливостей роботи з інформаційно-бібліографічними виданнями. Проте,
для оптимізації інформаційно-масової роботи необхідно активніше
створювати власні ІР на базі бібліографічної, реферативної та аналітичної
інформації та приводити їх у відповідність з потребами наших користувачів,
враховуючи актуальність пошуку.
За звітний період продовжував наповнюватись ЕК періодичних
видань, дисертацій та магістерських робіт. Здійснювалось також
ретроспективне введення дисертацій та магістерських робіт у ЕК. Відділи
наукового опрацювання літератури та організації каталогів і
комплектування документів брали участь у створенні електронного
каталогу книжкових видань на етапі формування бібліографічної
каталожної картки.
У організації віддаленого доступу велике значення мав вебсайт
бібліотеки. В стрічці новин відображались анонси та інформація про події,
що відбулись. Бібліотека та її ресурси були представлені в соцмережах
(Facebook та Instagram). Сайт відвідало 18 985 користувачі, переглянуто –
53 484 сторінок.
Постійною увагою користувались звіти з «Днів інформації», що
складається з переліку представлених журналів та авторефератів (подавався
бібліографічний опис з шифрами; описи згруповані за спеціальностями).
Популярними були публікації про новинки документального фонду:
подаровані видання, передплачена періодика, закуплена в результаті
тендерних торгів навчальна література. Значна увага приділялась
віртуальним виставкам. За звітний період було підготовлено 5 віртуальних
виставок.
Станом на 01.01.2021 року ведеться 6 баз даних: «Електронний каталог
BIBLIO»; БД «Праці викладачів ЛНМУ»; «Фонд абонементу навчальної
літератури»; «Автореферати»; «Посттравматичний стресовий розлад
внаслідок військових дій»; «Фонд особливо цінних видань» (створення
аналітичних описів на статті з газети «Lwowski Tygodnik Lekarski»).
Спеціально для сайту бібліотеки було підготовлено «Календар
знаменних дат на 2020 рік». В рамках підготовки календаря у БД BIBLIO
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відредаговано або створено закладку «Персоналії», що розширює можливості
пошуку в електронному каталозі.
На жаль, протягом поточного року автоматизована інформаційна
бібліотечна система АБІС ІРБІС 64 в нас не оновлювалась, зазнавала
пошкоджень та було втрачено значний масив інформації.
Об’єднуючи просвітницькі та освітні функції, бібліотека завжди
спрямовувала свої зусилля на популяризацію культурної спадщини,
організовуючи цікаві просвітницькі заходи. У 2020 році ми зустрілись з
новими викликами: коронавірус, карантин, самоізоляція. Зустрічі з цікавими
особистостями, круглі столи, традиційні презентації літератури та диспути з
користувачами
перейшли
у
інший
формат.
Активніше
стали
використовуватись тематичні перегляди, віртуальні виставки, Серед них:
«Сподвижник
національної
медицини»
до
ювілею
професора
М. П. Павловського (51 перегляд); до Дня науки «Наука – це корінь і
насіння» (106 переглядів); «Кафедра фізіології ЛНМУ: історія розвитку та
здобутки (до 125-річчя з дня утворення кафедри)» (642 перегляди, виставка
зроблена спільно з працівниками кафедри фізіології); «З турботою про
народне здоров’я. До 155 річниці від дня народження Митрополита Андрея
Шептицького» (82 перегляди); «Непересічний талант лікаря-педіатра,
науковця і педагога (до ювілею проф. С. К. Ткаченко» (187 переглядів).
Директор Бібліотеки Надрага М. С. увійшла до складу редколегії
фахових наукових журналів: З історії західноукраїнських земель, Військовонаукового вісника та наукового міждисциплінарний журналу «Україна:
культурна спадщина, національна свідомість, державність».
13 лютого у головному корпусі ЛННБ України ім. Василя Стефаника
працівники Бібліотеки взяли участь у відкритті виставки архівних
документів, періодичних матеріалів та книг «Львів. 1939 рік… Тоталітаризм
в дії». Цікавий захід було присвячено 80-річчю з часу знищення
національних установ і організацій Галичини, зокрема Наукового Товариства
імені Шевченка, Народного Дому, Студіону, Оссолінеуму та інших.
У травні 2020 року директор Бібліотеки Надрага М. С. взяла участь у
Zoom Meeting: Зустріч міського голови А. І. Садового з керівниками
бібліотек м. Львова.
У листопаді працівники Бібліотеки взяли участь у фестивалі Neues
deutsches Kino 2020.
Директор Бібліотеки співпрацювала з Керівною радою Програми
«Львів Науковий» 2019-2020 спільно з Львівським конференц-бюро міської
ради.
За звітний період методична робота будувалась за такими основними
принципами: координація роботи відділів з питань вдосконалення
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технологічних процесів та підвищення фахової кваліфікації; розробка
регламентуючих документів, скерованих на розвиток бібліотеки; співпраця з
іншими бібліотеками та впровадження у діяльність здобутків бібліотечної
галузі, які стосуються організаційно-управлінської діяльності; інноваційна
діяльність бібліотеки, яка стосувалась поглибленого аналізу роботи
підрозділів в умовах карантину.
Особлива увага зверталась на стан посадових інструкцій та внесення до
них змін відповідно до наказу ректора від 12.12.2019 року «Про оновлення та
затвердження посадових інструкцій працівників університету». За звітний
період було оновлено: Положення про Бібліотеку ЛНМУ ім. Данила
Галицького; Правила користування Бібліотекою ЛНМУ ім. Данила
Галицького; Положення про відділ наукової обробки та організації каталогів;
Посадові інструкції на всіх працівників.
Методична діяльність була спрямована на організацію спільних
інформаційних досліджень та культурних заходів таких як: конференція
«Університетська бібліотека у сфері науки, освіти, культури: традиції та
інновації»; круглий стіл «Менеджмент у бібліотеці: керівництво та
відповідальність»;
нарада
«Науково-інформаційне
обслуговування
фахівців-медиків».
Карантинні обмеження спонукали працівників до самоосвіти,
вивчення досвіду роботи інших бібліотек. Корисною була участь у
вебінарах «Як організувати віддалену роботу колективу університетської
бібліотеки в умовах невизначеності?» (організатори Науково-технічна
бібліотека Дніпровського національного університету залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна та Секція університетських
бібліотек ВГО УБА) та «Видавнича не доброчесність та маніпуляції з
наукометрією: прокачати Хірш і не втратити обличчя».
Для сприяння та оволодіння професійними якостями на рівні
сучасних вимог необхідно було постійно займатись самовдосконаленням.
Традиційно використовувались науково-практичні журнали «Бібліотечний
вісник», “Бібліотечна планета”, “Бібліотечний форум” та електронні
професійні видання.
Бажання працівників вдосконалювати свій професійний рівень у нових
умовах було стимулом для участі у вебінарах та онлайн курсах, зокрема:
пройшли навчання Х Всеукраїнській онлайн-школі бібліотечного журналіста
за темою «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові
навички» – курси по роботі в соцмережі Instagram; успішно закінчили на
платформі Prometheus «Курс «Англійська для початківців»; успішно
закінчили курси через платформу масових відкритих онлайн-курсів
Рrometheus (дистанційно) тощо.
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Директор бібліотеки Надрага М. С. взяла участь у щорічній
конференціі Online-Jahrestagung der AGMB vom 21-22.09.2020 та у
Workshops: Die neue PubMed-Oberfläche, Online-Seminar zu UpToDate.
Науково-дослідна діяльність Бібліотеки базувалась на напрацюваннях
та на використанні свого потенціалу, на організації спільних інформаційних
досліджень та культурних проєктів, але вже на новій платформі.
Бібліотека продовжувала накопичувати інформацію про професорів
Університету. Досліджувались розвиток медицини в Галіції та літератури про
вчених-медиків періоду XV-XIX ст.
БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
Пріоритетними напрямками діяльності бібліотеки Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця у 2020 році були: створення
сучасного формату бібліотеки, який відповідає викликам часу та забезпечує
доступ користувачів до профільних науково-освітніх ресурсів; сприяння
збереженню і розширенню інформаційного потенціалу, збільшенню спектру
сучасних бібліотечних послуг в умовах дистанційного навчання; формування
фондів, здатних зацікавити і задовольнити потреби користувачів в освітній та
науковій діяльності; посилення вимог до професійної підготовки та
діяльності бібліотечних спеціалістів. Обслуговування користувачів у 2020
році здійснювалося за напрямками: якісне інформаційно-бібліотечне
забезпечення освітніх процесів з широким залученням автоматизованих
технологій; надання бібліотечних послуг в умовах дистанційного навчання та
карантинних обмежень; приведення бібліотечного фонду у відповідність до
потреб користувачів; оперативне наповнення рубрик сайту бібліотеки;
інформаційний
супровід
науково-дослідної
діяльності,
загальноуніверситетських та локальних заходів Університету; неперервна
професійна освіта (переважно в режимі онлайн); присутність бібліотеки в
соціальних мережах (сторінки у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм канал, канал
Ютуб).
Комплектування фонду здійснювалося: у видавництвах та
книготоргівельних організаціях через: передплату; книгообмін; взамін
загублених та отриманих в дар.
Загальний фонд бібліотеки станом на 31.12.2020 р. становить 664 323
примірників книг та періодичних видань.
Література надходила з різних джерел: ПП «Нова Книга», ФОП
Марченко Тетяна Володимирівна, ФОП Чернов Геннадій Анатолійович
«ELSEVIER», ТОВ «Книга-Плюс», ТОВ «ВСВ «Медицина».
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У зв’язку із збільшенням кількості студентів-іноземних громадян, які
навчаються в НМУ імені О. О. Богомольця, у звітному році значна увага була
приділена комплектуванню медичної літератури англійською мовою
видавництва Elsevier.
В дар від науково-педагогічних працівників, співробітників, студентів,
лікарів бібліотека отримала 357 примірників книг та 251 примірник
періодичних видань. На сайтах університету та бібліотеки, в соціальній
мережі Фейсбук та Телеграм каналі систематично висвітлювалась інформація
про подаровані видання.
У 2020 році бібліотека отримала 105 назв періодичних видань.
У звітному році була підготовлена інформація про стан забезпечення
навчальних дисциплін «Гігієна та екологія», для акредитації справи за
спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та «Клінічна психологія та
психотерапія».
Протягом року проводилося аналітичне, галузеве, тематичне вивчення
бібліотечного фонду. Зокрема розділів: 615.8–615.9 «Дієтологія»,
«Лікувальна фізкультура», «Фізіотерапія», «Рефлексологія», «Токсикологія».
Постійно велася картотека книгозабезпеченості. До АБІС «ІРБІС» у
2020 році введено 972 записи. Із них: книг 398; дисертацій 28; авторефератів
дисертацій 188; статей 353 (з 2020 року вводиться зміст періодичного
видання та здійснюється аналітичний запис статей науково-педагогічних
працівників та співробітників НМУ). Загальна кількість звернень до ЕК
102 097.
Було продовжено роботу над упорядкуванням та ретроконверсією
фонду документів наукової медичної літератури. Це розділи «Хвороби
серця», «Органи дихання», «Внутрішні хвороби». Загальна цифра 1 542
документів.
Визначено індексів УДК для книг – 131.
Визначено предметних рубрик за системою MESH – 1 207.
Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України № 211 та 641,
Постанови головного державного санітарного лікаря № 42, наказу
Міністерства освіти і науки № 406, наказу НМУ імені О. О. Богомольця
№ 151 «Про оголошення карантину в НМУ імені О. О. Богомольця від
11.03.2020 р.», наказу № 160 «Про організацію дистанційного навчання
студентів (інтернів) під час карантину COVID-19», наказу № 439 «Про
організацію навчального процесу в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021
н. р. за змішаною формою навчання в умовах адаптивного карантину»
науково-педагогічний склад університету та студенти були переведені на
дистанційну форму навчання.
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У 2020 році обслужено 26 781 читачів. Загальна книговидача становить
228 178 документів. Кількість відвідувань склала 99 171. Зафіксовано 186 880
звернень до вебресурсів.
Бібліотека брала активну участь в організації та проведенні
загальноуніверситетських заходів. До Міжнародного дня рідної мови, який
відзначається 21 лютого, спільно з кафедрою україністики у конференц-залі
бібліотеки відбулася святкова зустріч із студентами-медиками перших і
других курсів навчання – вихідцями з Індії, Йорданії, Палестини і Туреччини.
Учасники заходу декламували вірші українських поетів О. Олеся,
Л. Костенко, В. Симоненка, декламували власні вірші, виконували українські
пісні.
У жовтні 2020 року стоматологічний факультет НМУ імені
О. О. Богомольця відзначав 100 років з часу заснування. До музею були
передані книги з фонду бібліотеки, в яких описано історію створення
факультету. Була надана практична та інформаційна допомога у підготовці
ювілейних банерів. До урочистих зборів, присвячених 100-річчю
Стоматологічного факультету, працівники бібліотеки оформили книжкову
виставку «Стоматологічний факультет НМУ імені О. О. Богомольця. Шлях,
довжиною у 100 років». На виставці було представлено близько 100 назв
книг з історії заснування факультету, наукова та навчально-методична
література, статті у фахових та продовжуваних періодичних виданнях
науково-педагогічних працівників, співробітників кафедри.
Бібліотека підтримує благодійні акції, ініційовані факультетами,
кафедрами, студентською радою Університету. Також бібліотека НМУ є
ініціатором проведення благодійних акцій, пов’язаних з книгою та читанням.
14 лютого відзначається Міжнародний день дарування книг (International
Book Giving Day). Цього дня прийнято дарувати книги, залишати книги в
людних місцях, передавати їх бібліотекам, друзям, рідним, організовувати
волонтерські акції. До благородної справи дарування книг долучилася і
бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця. В цей день працівники бібліотеки з
книжковими подарунками завітали до педіатричного відділення НДСЛ
«Охматдит».
03 лютого 2020 року у бібліотеці відбулася зустріч з Галиною
Олександрівною Гончарук, вдовою Євгена Гнатовича Гончарука, лікарягігієніста, відомого вченого-педагога, завідувача кафедри комунальної гігієни
та екології людини (1968–2004), декана санітарного факультету (1968–1979),
ректора Університету (1984–2003). До 90-річчя вченого було організовано
книжкову виставку «Євген Гнатович Гончарук – вчений, педагог, людина».
Є. Г. Гончарук – автор понад 500 наукових праць, в тому числі 45 монографій
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і підручників, 15 авторських свідоцтв на винаходи і патенти, більш ніж 200
гігієнічних нормативних і методичних документів.
У звітному році незмінною та дієвою формою популяризації книги
була організація книжкових виставок.

Тематичні виставки: «Соборна Україна: від ідеї до сьогодення» (до Дня
Соборності України); «День пам’яті Героїв Крут»; «Пам’ять єднає: до Дня
Героїв Небесної Сотні»; «На вшанування пам’яті Героїв Крут»; «Тарас
Григорович Шевченко: погляд із XXI століття»; «Пліч-о-пліч заради здоров’я
людей» (до Дня медичного працівника); «Україна починається з тебе»: (до
Дня Незалежності України); «Пам’ять, що рятує: голоси правди» (до Дня
вшанування пам’яті жертв Голодомору).

Інформаційні виставки: «Рік Європи в Україні: система охорони
здоров’я країн Західної Європи» (86 джерел); «Професіоналізм і лідерство»
(медична етика і деонтологія) (109 джерел); «Нові надходження: інформуємо
користувачів бібліотеки про нові підручники, посібники, монографії
українською, англійською та російською мовами (108 джерел); «To Help
First-Year Student» (на допомогу іноземним студентам-першокурсникам; 127
джерел); «Стрес та його наслідки»; «Діагностика і терапія невідкладних
станів»; – «COVID-19: статті про найважливіше.

Електронні виставки: «Справа, якій служиш»: до Дня народження
професора, доктора медичних наук, завідувачки кафедри інфекційних
хвороб, заслуженого лікаря України Ольги Анатоліївни Голубовської.
 Книжкові ювілейні виставки вчених-медиків: «Лаврик Семен
Семенович: Служіння людям та науці (02.11.1915–07.07.1990): до 105-ї
річниці від дня народження»; «Хірург, анатом, педагог» : до 210-річчя від дня
народження М. І. Пирогова; «Вчені-медики НМУ імені О. О. Богомольця:
ювілейні дати квітня»; «Академік Євген Гнатович Гончарук – вчений,
педагог, людина: до 90-річчя від дня народження»; «Ювілей ученого: до 80річчя від дня народження Міхньова Володимира Анатолійовича
(н. 25.02.1940 р.), патофізіолога, педагога, члена-кореспондента АМН
України (2000), головного вченого секретаря і члена Президії АМН України,
доктора медичних наук (1985), професора кафедри патологічної фізіології»;
До 100-річчя від дня народження Кефелі Ігора Євгеновича (17.02.1920–
26.08.1980), видатного анатома, доктора медичних наук, професора; До 95річчя від дня народження Максютіної Ніни Павлівни (н. 19.02.1925 р.),
фітохіміка, фармакогноста, доктора хімічних наук (1972), професора (1972),
заслуженого діяча науки і техніки України (2004); До 100-річчя від дня
народження Ромоданова Андрія Петровича (11.11.1920–05.08.1993),
всесвітньо відомого нейрохірурга, ученого, педагога, одного з
основоположників нейрохірургії в Україні, академіка АМН СРСР.
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 Виставки пам’яті: Світлої пам’яті професора Глумчера Фелікса
Семеновича (30.01.1949–04.11.2020); Світлої пам’яті вченого-педіатра із
світовим ім’ям Майданника Віталія Григоровича (02.01.1957–29.09.2020);
Світлої пам’яті вченого-анатома Віктора Гавриловича Черкасова (05.01.1953–
20.09.2020); Патон Борис Євгенович (1918–2020), український вчений в
галузі електрозварювання; «Справа, якій служив»: світлої пам’яті Фоміна
Петра Дмитровича (10.10.1939–25.06.2020), вченого-хірурга.
Загальна кількість організованих протягом року книжкових виставок та
переглядів 75. Представлено документів 3 967.
Сучасні користувачі бібліотеки все більше стають «візуалами». Цим і
викликана популярність соціальних мереж. Бібліотека має вебресурси:
сторінки в Інстаграм, Телеграм-каналі, Фейсбуці, Ютуб-каналі. На сьогодні
сторінка Фейсбук має 429 підписників. Телеграм канал – 730 підписників.
Соціальні мережі – це не тільки джерела інформації, а ще й спілкування з
користувачами. Саме завдяки цим ресурсам бібліотека публікувала новини,
комунікувала з читачами, поширювала фото- та відео матеріали.
Бібліотека активно використовує можливості Ютуб каналу. До Дня
Незалежності України «З Днем народження, Україно»; До Всесвітнього дня
науки; Дня пам’яті жертв голодоморів «Збережи пам’ять. Збережи правду»
були завантажені короткі фільми та відеоролики, які були представлені в
Ютуб наналі, Телеграм каналі, на сайті бібліотеки та сайті Університету.
Протягом року проводилась робота по наповненню веб-сайту
бібліотеки. За звітний період на сайт додано 85 повідомлень. Кількість
звернень на сайт бібліотеки НМУ імені О. О. Богомольця за рік 186 880.
Одним з найважливіших напрямків діяльності бібліотеки НМУ є
довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів. У
звітному році працівники головним завданням своєї роботи визначили
розширення спектру надання інформаційних послуг, їх оперативність та
якість. Актуальними питаннями звітного року були: відповідність
бібліотечно-бібліографічного сервісу інформаційним потребам користувачів;
удосконалення та урізноманітнення методів і засобів роботи з
інформаційними протоколами; створення та використання нових
бібліографічних продуктів; удосконалення власних електронних ресурсів.
Забезпечення виконання інформаційних запитів, усних тематичних,
фактографічних
довідок,
письмових
бібліографічних
довідок,
бібліографічних уточнень, надання бібліографічних консультацій є одним з
основних напрямків довідково-бібліографічної роботи. Впродовж року в
режимі «запит-відповідь» виконано 2 027 довідок, у т. ч. 1 167 тематичних.
Протягом року визначено індексів УДК на 106 документів, відредаговано 5
списків літератури.
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Протягом року здійснювалося аналітичне розписування статей. До
АБІС «ІРБІС» внесено 353 записи. З 2020 року працівники інформаційнобібліографічного відділу почали вводити повний зміст періодичного видання
та створювати окремий аналітичний бібліографічний запис праць науковопедагогічних працівників, викладачів НМУ імені О. О. Богомольця.
Складова інформаційно-пошукової системи бібліотеки імідж-каталог
«Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О. О. Богомольця» дозволяє
здійснювати пошук та замовлення документів, які не відображені в
електронному каталозі. Це праці науково-педагогічних працівників,
опубліковані до 2019 року включно.
У 2020 році до ювілейних дат науково-педагогічних працівників
Університету проводилося бібліографування їх наукового доробку. У
звітному році підготовлено 10 інформаційних списків, які представлені і в
електронному варіанті: «Справа, якій служиш: Ольга Анатоліївна
Голубовська»; «Фахівець у галузі психіатрії та наркології»: до 70-річчя від
дня народження Напрєєнка Олександра Костянтиновича, знаного вченого в
історії української медицини; «Дослідник і експериментатор в галузі
патофізіології»: до 80-річчя від дня народження Міхньова Володимира
Анатолійовича, відомого вченого в галузі патофізіології; «Визнаний фахівець
у галузі ортопедії та травматології»: до 60-річчя від дня народження
Бур’янова Олександра Анатолійовича, відомого вченого-дослідника та
експериментатора; «Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних
зв’язків та європейської інтеграції, доктор медичних наук, професор кафедри
офтальмології Скрипник Рімма Леонідівна»: до ювілейного дня народження;
«Лікар-хірург, висококваліфікований спеціаліст»: до 55-річчя від дня
народження Іоффе Олександра Юлійовича, відомого вченого в галузі
вітчизняної медицини; «Філолог-латиніст, письменник, історик античного
спорту»: до 90-річчя від дня народження Юрія Вадимовича Шаніна;
«Фахівець в галузі клінічної імунології та алергології»: «До 80-річчя від дня
народження Казмірчук Віри Євстафіївни, знаного вченого в історії
української медицини»; «Дослідник і експериментатор в галузі анестезіології
та реаніматології»: до 95-річчя від дня народження Чепкого Леонарда
Петровича, відомого вченого в історії української медицини.
У звітному році в серії «Ювілеї особистостей» підготовлено
біобібліографічні покажчики: «Олександр Миколайович Науменко: життя у
служінні людям, науці та освіті»; «Академік Ромоданов Андрій Петрович –
розбудовник української нейрохірургії: до 100-річчя від дня народження».
Фахівці підготували «Календар знаменних та пам’ятних дат», Календар
знаменних та пам’ятних дат «Вчені-медики НМУ імені О. О. Богомольця».
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Всі видання представлені на сайті бібліотеки в рубриках «Новини» та
«Видання бібліотеки».
Працівники бібліотеки організували та провели низку тренінгів та
вебінарів для науковців, зокрема: вебінар «Шлях українських наукових
журналів до індексування у Scopus та Web of Science. Поради та стратегія
успіху від експерта з міжнародних наукометричних баз»; вебінар «Робота з
Web of Science від Clarivate Analytics»; вебінар «Профіль автора у Scopus:
пошук, кореція»; тренінг «Webex: Вступ в Access Medicine»; робота з БД
«Scopus» та «Web of Science»; доступ до ресурсу Access Medicine. Інформація
була представлена на сайті бібліотеки в рубриках «Новини» та «На допомогу
науковцю».
В інституційному репозитарії представлено 10 матеріалів: 8
біобібліографічних матеріалів та 2 методичні видання.
Продовжувалась робота над анотованим біобібліографічним виданням,
яке присвячене науково-педагогічним працівникам та співробітникам
Університету, учасникам Другої світової війни (1939–1945 рр.).
До збірника матеріалів конференції за участю вищих закладів медичної
освіти подано статтю «Бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця у системі
комунікацій Університету» (саме проведення конференції відтерміновано).
До Всеукраїнського дня бібліотек підготовлено електронний варіант статті
«Бібліотека у сучасному форматі. 30 вересня – Всеукраїнський день
бібліотек»). Стаття розміщена на сайті Університету та бібліотечному сайті.
До редакції газети «Медичні кадри» (НМУ імені О. О. Богомольця) подано
матеріали до статті «Бібліотека НМУ – на рівні сучасних вимог».
Бібліотека бере участь у проведенні регіональних та всеукраїнських
науково-практичних конференцій, онлайн-конференцій, інтернет-форумів,
тренінгів. семінарів. Власну бібліотечну історію роботи та комунікації зі
студентською молоддю бібліотека описала та подала на конкурс «Кращих
практик молодіжної роботи в Україні – 2020», організованого Міністерством
молоді та спорту України спільно з Програмою розвитку ООН в Україні.
Бібліотека Університету є офіційним партнером Української
бібліотечної асоціації. Директор бібліотеки Папуша Л. В. та заступник
директора Острікова Н. В. взяли участь у звітній конференції 2020 року
«Українська бібліотечна асоціація – виклики, дії, рішення» та отримали
сертифікати учасника.
Бібліотеці Університету було надано доступ до ресурсу Access
Medicine. Працівники бібліотеки взяли участь у роботі відеоконференції з
використання зазначеного ресурсу. Під час відеоконференції виконавчий
директор департаменту Access Medicine американського видавництва
McGraw-Hill Юан Бокк представила можливості електронної бази Access
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Medicine, розповіла про перспективи використання електронної бази Access
Medicine у медичних закладах та медичних установах, відповіла на численні
запитання учасників відеоконференції.
Нове в роботі бібліотеки
У 2020 році розширилися можливості довідково-пошукового апарату
бібліотеки. Складовою пошукового апарату став створений імідж-каталог
«Наукові праці вчених-медиків Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця». Імідж-каталог дозволив здійснювати пошук та
замовлення документів, не відображених у електронному каталозі до 2019
року включно.
Бібліотека НМУ імені О. О. Богомольця перспективи свого розвитку і
надалі пов'язує з впровадженням нових форм інформаційних технологій,
зокрема
інтенсивним
наповненням
Інституційного
репозитарію,
розширенням
асортименту
електронних
ресурсів,
використанням
мультимедійних технологій, створенням авторської електронної бібліотеки,
які будуть орієнтовані на надання швидкого доступу до якісної інформації,
подальше підвищення комфортності в обслуговуванні користувачів.
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Складна ситуація, що склалася внаслідок епідемії коронавірусу,
внесла зміни у звичне життя суспільства, і зокрема бібліотеки. З 12
березня 2020 року бібліотека тимчасово припинила традиційну роботу з
обслуговування читачів. В умовах невизначеності гостро постало питання
належної організації дистанційного обслуговування. І, як завжди,
пріоритетом в роботі були забезпечення комфортності, доступності
бібліотечних послуг, створення умов для ефективного використання
інформаційних технологій бібліотеки.
До березня обслуговування користувачів велося на всіх абонементах
та читальних залах, надавалися всі види бібліотечно-бібліографічних
довідок.
В приміщенні бібліотеки було нанесено тимчасові маркування для
забезпечення дистанції, виділено місце та засоби для дезинфекції та
скринінгу
температури
безконтактним
засобом
вимірювання.
Обслуговування велося з використанням захисних засобів (рукавичок,
масок, дезінфікуючих засобів). Розклад видачі було складено із
збільшенням перерв в часі між групами студентів. Роботу бібліотеки було
обмежено двома годинами, про що студенти були завчасно попереджені.
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Для сприяння процесам навчання та наукової роботи, бібліотека
пропонувала ресурси міжнародних інформаційних баз «Hinary», «Web of
Science», «Scopus».
Відповідно до НАКАЗУ МОН України від 17.11.2020 р. № 1426 з
метою створення сприятливих умов для використання українськими
вченими електронних ресурсів науково-технічної інформації та наукової
літератури науковцям і студентам Одеського національного медичного
університету надано доступ до електронних книг повнотекстової бази
даних ScienceDirect (понад 39 тис. електронних книг колекції All Access
Books) – до грудня 2021 р. Під час карантину нам вдалося домовитися із
видавництвом ABE (Польща) - представниками компанії McGrow Hill про
надання викладачам та студентам безкоштовного доступу до медичної
повнотекстової бази «AccessMedicine». Так, спільнота університету
отримала можливість використовувати в навчанні понад 130
повнотекстових підручників, описання більш ніж 900 клінічних випадків
та інтерактивні навчальні відеофайли. Перший доступ було пролонговано
на 2 місяці – травень-червень, а наступний (після додаткових переговорів)
– у жовтні/листопаді. Доступ надавався всім користувачам комп’ютерної
мережі Університету та університетських клінічних баз.
Літературу, яка відсутня в фондах нашої бібліотеки, можна було
отримати, скориставшись послугами МБА та ЕДД.
2020 рік ознаменувався новою активністю аналітичної роботи в
області наукометрії. Приділявся підвищений інтерес до діапазону
наукових робіт в журналах провідних наукометричних баз, таких як
Scopus, Web of Science, пошуковій системі Google Scholar. З цією метою
брали участь у вебінарах наукометричних баз і співтовариств з
підтвердженою сертифікацією участі та здійснювали аналітичну роботу
наукової діяльності організації з періодом 1 раз на півроку. Були надані
наукометрічні формуляри з вказанням Індексу Гірша науковців ОНМедУ
по базам Scopus і Web of Science та системі Google Scholar.
Закладки «Наукометрія» були оновлені на блозі бібліотеки та на
сайті ОНМедУ сторінкою «Google Scholar як самопрезентація
дослідницької продуктивності вченого ОНМедУ».
На допомогу науковцям ОНМедУ на блозі було розміщено
покрокову інструкцію «Визначення Індексу цитуємості вченого».
Платформою для оперативного інформування користувачів в режимі
24/7, як і завжди є офіційне представництво бібліотеки в мережі Інтернет
– блог бібліотеки ОНМедУ.
Так, протягом року на сторінках блогу було створено нову сторінку
«COVID-19. Важлива інформація з офіційних джерел», оновлено сторінки
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«Доступ до Web of Science», «На допомогу науковим співробітникам»,
«Віртуальні виставки», «Автореферати», «Бібліографічні покажчики»,
розміщено 34 інформаційні об’яви, зокрема про роботу під час карантину,
зареєстровано 21 356 звернень до спектру послуг та ресурсів бібліотеки.
Протягом року бібліотека активніше інформувала студентство та
наукову спільноту вузу про зміни у роботі, про новини та весь спектр
ресурсів та послуг, використовуючи шпальта офіційного сайту ОНМедУ
та сторінки ОНМедУ у Фейсбуці.
Для надання всього комплексу інформаційних та довідковобібліографічних послуг користувачам на основі використання унікального
фонду бібліотеки ОНМедУ, довідково-пошукового апарату кваліфіковані
співробітники формують довідково-бібліографічний апарат бібліотеки:
ведуть аналітичний розпис статей сучасних вітчизняних і зарубіжних
періодичних видань в електронному каталозі і традиційних картотеках;
здійснюють довідково-бібліографічне обслуговування читачів: виконують
бібліографічні і фактографічні довідки, бібліографічне консультування
тощо.
Так, з метою поповнення картотек новою медичною інформацією,
протягом 2020 року було переглянуто для аналітичного розпису 1 121
примірників нової літератури, серед яких: журналів – 351, з них: 316
(вітчизняних), 35 (іноземних); збірників – 22; інших документів
(авторефератів, книг, дисертацій та ін.) – 748 Аналітичний розпис був
складений на 1 086 карток, з них: 1 083 вітчизняних, 3 – іноземних (всі
картки були забезпечені перекладом назв статей).
Запредметизовано статей згідно з предметними рубриками MESH
1 220. Загальна кількість карток, які були підготовлені у звітному році для
поповнення тематичних картотек склала 1 633 картки. Дублювання карток
– 413 одиниць.
Читачам було надано 688 консультації по використанню ДІФу,
заповненню читацьких вимог на літературу.
В рамках допомоги науковцям ОНМедУ протягом звітного періоду
було відредаговано 1 643 бібліографічні записи.
Протягом року було виконано 11 521 довідок.
З-понад 350 назв журналів, які були заявлені корпорацією для
опрацювання – 9 назв журналів опрацьовують та індексують довідковобібліографічний відділ бібліотеки. Кількість проіндексованих статей –
134.
В 2020 році було створено 5 біобібліографічних покажчиків, за
темою науково-дослідної роботи з біобібліографії персоналій ОНМедУ та
в рамках серії «Вчені ювіляри ОНМедУ». Кожний покажчик містить
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короткі біографічні відомості про вченого, його наукові праці та надбання,
світлини тощо. Для формування цих покажчиків було переглянуто та
опрацьовано 1 907 джерел.
Поточного року також були складені: тематичні інформаційнорекомендаційні покажчики статей медичної тематики – 50 (1 454
джерела); анотовані переліки авторефератів дисертацій, які надійшли до
фонду бібліотеки в поточному році – 3 (233 джерела).
Всі покажчики та тематичні списки розміщені на блозі бібліотеки і в
електронному вигляді доступні для користувачів на відповідних сторінках
блогу бібліотеки ОНМедУ «Покажчики бібліотеки», «Тематичні списки»
електронного каталогу бібліотеки, Інституціонального репозиторію
ОНМедУ (ІРОНМЕДУ).
У 2020 році постійно поповнювався масив ретозиторію. Так, на
01.01.2021 р. загальна кількість записів склала 7 281. Кількість документів,
представлених в CORE (COnnecting REpositories) – 6 798.
Структуру ІРОНМЕДУ було змінено: до Зібрання «Наукова бібліотека»
додано колекцію «Тематичні віртуальні виставки»; у зв’язку із
реорганізацією кафедр ОНМедУ, матеріали 1-ї та 2-ї кафедр акушерства та
гінекології були об’єднані у загальне зібрання.
Протягом звітного року до ІРОНМЕДУ було завантажено та зроблено
2 171 записів на повнотекстові документи, зокрема до зібрання «Матеріали
кафедр» - 2 400, до зібрання «Alma mater» - 17, «Конференції, конгреси, з'їзди
ОНМедУ» - 117, «Наукова бібліотека» - 18, «Періодика ОНМедУ» - 50.
В 2020 р. від депозиторів кафедр отримано 210 файлів наукових
праць. Вони були оброблені належним чином та розміщені у відповідних
колекціях.
Під час пошуку наукових матеріалів було переглянуто 460
електронних журналів, завантажено 1 700 статей.
Для залучення науковців, викладацького складу та студентської
спільноти вишу, був складений Інформаційний лист з детальною
інформацією щодо розміщення документів в репозиторії.
У зв’язку із введенням карантину, та забороною на проведення
масових заходів, вся робота культурно-освітнього характеру проводилася
шляхом демонстрації літератури на віртуальних виставках. Було створено
13 цифрових експозицій, на яких було представлено 390 документів з
власного фонду бібліотеки. Виставки було анонсовано на сторінках блогу
бібліотеки та поширено на шпальтах сайту ОНМедУ та офіційній сторінці
університету у Фейсбук.
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Цього року було створено нову серію виставок «Культові постаті в
історії медицини». В рамках цієї серії було представлено ювілейні
виставки.
- до 120 річчя нашої Alma Mater бібліотека підготувала велику
інформативну виставку «Ректори університету. Декани медичного
факультету». Виставка описує керманичів нашого вишу, які очолювали
його на етапах великого шляху від медичного факультету
Новоросійського університету до провідного медичного навчального
закладу Півдня України;
- до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом бібліотекою було
анонсовано Інформаційний лист «Обережно: паличка Коха», який містив
в собі великий перелік посилань на тематичні Інтернет ресурси та значний
масив статей з наукових журналів;
- всесвітньому дню боротьби з раковими захворюваннями було
присвячено книжкову віртуальну виставку «Діагностика онкологічних
захворювань». Експозиція складалася з двох частин – книги та новітні
статті з наукових журналів.
Бібліотека разом із Центром студентської творчості ОНМедУ
створили відео-проєкти до Дня української писемності та мови та Дня
українського козацтва, Дня захисника України та Покрову Пресвятої
Богородиці.
Основною функцією бібліотеки ОНМедУ, як вузівської бібліотеки,
було і залишиться високоякісне формування навчального та наукового
фонду. У минулому році одержано 8 982 примірника, з яких: навчальної
літератури – 8 145, наукової літератури – 806, іншої – 31.
Традиційним джерелом додаткового комплектування залишається
подарована література. Протягом року бібліотека отримала 197
примірників видань.
Впродовж 2020 р. послуга визначення індексів УДК надавалася
науковцям, співробітникам, викладачам, аспірантам та студентам ОНМедУ:
загальна кількість – 1 857 індексів. Велася щорічна систематична картотека
індексованих назв наукових робіт для внутрішнього використання.
Бібліографічні описи були введені до електронного каталогу за
програмою АБИС ИРБИС до основної бази даних DB DBW «Робочий
каталог» у загальній кількості – 986, нових назв документів - 559 (укр. мовою
– 392; рос. мовою – 131; іноз. мовами – 36).
Велася таблиця, що відображає аналітичні дані про електронні варіанти
видань магістерських, кандидатських, докторських робіт, авторефератів
дисертацій. Таблиця налічує 414 видання.
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Кількість виданої літератури протягом року складає 515 982
примірники, з них 335 – це рідкі видання, що переважно були відібрані для
організації книжкових та віртуальних виставок, підготовки покажчиків, та
подальшого оцифрування.
Бібліотека продовжує сканування стародруків для створення
цифрової колекції електронних текстових еквівалентів раритетних
друкованих видань. І цього року цифровим способом було створено 21
копію.
Труднощі звітного року визначили нові вектори у роботі бібліотеки.
Супровод та підтримка наукової та навчальної діяльності вишу в режимі
дистанційного функціонування, належна організація віртуального
інформаційно-бібліографічного обслуговування сприяли успішному
виконанню міссії бібліотеки – як надійного партнеру вузу з питань
отримання високоякісних інформаційних послуг, які прияють підвищенню
наукового потенціалу працівників та студентів університету.
БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ
АКАДЕМІЇ, М. ПОЛТАВА
Найважливіше завдання бібліотек ЗВО – інформаційне забезпечення та
підтримка навчального й наукового процесів. Потужна рушійна сила в цьому
сенсі – промоція. Бібліотека УМСА проводить роботу в таких основних
напрямах:
– обслуговування відвідувачів: формування світогляду відвідувачів
бібліотеки;
формування
сучасної
інформаційно-бібліографічної
компетентності користувачів; вирішення конкретних завдань користувачами
під час навчальної, професійної діяльності та дозвілля в режимі співпраці
«бібліотекар-користувач»;
– робота з фондом: якісне формування та забезпечення збереження
бібліотечних зібрань, що є культурною цінністю, широке формування
відкритого доступу до інформаційних ресурсів та їх популяризація;
– PR-діяльність: встановлення тісних зв’язків і співпраці бібліотеки з
науковими товариствами, громадськими, волонтерськими та іншими
організаціями; активізація їхньої творчої та пізнавальної діяльності. А це, у
свою чергу, збільшує простір культури, освіти, інформації, просвітницьких
послуг, допомагає рекламі книги та іншої інформаційної продукції і створює
привабливий сучасний імідж бібліотеки, яка формує свій власний
інформаційний бренд;
– розширення компетенцій бібліотекарів, безперервна освіта, підвищення
кваліфікації та переосмислення світосприйняття бібліотекарів, інтеграція
функціональних обов’язків бібліотечних працівників.
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Академічний репозитарій, що модерується бібліотекою УМСА,
наповнився 2 700 роботами науковців академії і наразі налічує 13,7 тисяч
праць. Він зареєстрований у світових директоріях відкритого доступу
Registry of Open Access Repositories (ROAR), Directory of Open Access
Repositories (OpenDOAR), Registry of Open Access Repositories Mandatory
Archiving Policies (ROARMAP). Метадані репозитарію індексуються
пошуковими системами BASE та Google Академія.
Підготовлені бібліографічні та біобібліографічні покажчики, які
висвітлюють наукові досягнення та успіхи вчених, життєвий шлях
непересічних особистостей, що творили 100-річну історію Alma Mater. Усі
покажчики представлено на вебресурсі. Адмініструвався і наповнювався
академічний сервер новими фото і відеоматеріалами. Соціокультурні заходи
були переформатовані в офлайн та онлайн режими.
Бібліотека вже багато років має свої сторінки у Facebook, YouTube,
Instagram та Telegram. Бібліотека оснащена достатньою кількістю АРМ як
для працівників, так і для відвідувачів. Усі комп’ютери об’єднані в локальну
мережу, мають доступ до інтернету, діє Wі-Fі зона, що дозволяє
розширювати спектр послуг.
Головна увага працівників бібліотеки УМСА у 2020 році була
спрямована на покращення роботи з користувачами, вдосконалення
організації якісного обслуговування, забезпечення їх зростаючих
інформаційних потреб. Досягненню цієї мети сприяло вдосконалення
традиційних та інноваційних форм і методів бібліотечної та інформаційної
роботи й активна соціокультурна діяльність. Пандемія 2020 внесла свої
корективи в роботу всіх структурних підрозділів книгозбірні. Особливо
карантинні обмеження торкнулися наших користувачів. Сьогодні,
враховуючи ці обставини, бібліотека проводить роботу з розкриття своїх
фондів на різних носіях інформації. Ефективне використання електронних
баз даних, електронної пошти та мережі інтернету дають можливість якомога
краще дистанційно задовольняти інформаційні запити.
На 01.01.2021 р. фонд бібліотеки нараховує 405,9 тис. видань.
Комплектування фонду здійснюється постійно на основі ґрунтовного аналізу
стану книгозабезпеченості дисциплін відповідно до навчальних планів та
програм, наукової роботи вишу. Проведення щорічного аналізу
книгозабезпеченості дає можливість значно покращувати якісний та
кількісний склад фонду бібліотеки.
Кількість користувачів за єдиним реєстраційним обліком у 2020 році
становить 7 220 при плані 6 870.
Сьогодні в бібліотеці працює і вдосконалюється віртуальна система
обслуговування користувачів, оперативно працюють комп’ютерні класи
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бібліотеки та електронна читальна зала. Користувачі активно
використовують для задоволення своїх інформаційних потреб, виконання
навчальних завдань, самостійної та наукової роботи бази даних бібліотеки
«Електронний каталог», «Матеріали для студентів», «Книгозабезпеченість
навчальною літературою», «Забезпеченість періодичними виданнями»,
замовлення документів по МБА та ЕДД, користуються вебресурсом
бібліотеки, інституційним репозитарієм тощо.
Пріоритетним напрямом у діяльності бібліотеки залишається якісне
обслуговування студентів академії. Натепер у академії навчається понад 3600
студентів, у тому числі 1 265 іноземних громадян із багатьох країн світу:
Ізраїлю, Тунісу, Марокко, Лівії, Йорданії, Камеруну, Індії, Уганди тощо. З
метою обслуговування цієї категорії читачів окремо виділено фонд
навчальних видань англійською мовою.
За звітний період книговидача становить 334 407 прим. при плані 590 570
тис. Усіма структурними підрозділами бібліотеки обслуговано 14 275
користувачів при плані 16 155. Відвідування становить 168 127 при плані
289 340.
Бібліотекою зібрано унікальний за повнотою і видовою структурою
багатогалузевий фонд вітчизняних та зарубіжних творів друку. Щороку в
бібліотеці проводяться різноманітні культурно-просвітницькі заходи з
популяризації її фондів. Досвід PR-діяльності книгозбірні дає вміння складання
прес-анонсу, прес-релізу; написання тексту для online видання, бібліотечного
блогу/сайту тощо.
У соціальних мережах було розміщено чимало публікацій про книги,
письменників, громадських діячів, видатних медиків, створені віртуальні
книжкові виставки, путівники, бюлетені, відео та медіапрезентації тощо. За
звітний рік бібліотекою організовано та проведено 150 культурнопросвітницьких заходів.
Насамперед бібліотека долучилася до інформування користувачів про
пандемію, розмістивши на своїх вебресурсах та сторінках соцмереж
рекомендації щодо захисту від COVID-19 та створивши інформаційну зону
в центральній читальній залі «Коронавірус: профілактика, інфікування і
поширення». До Всесвітнього дня гігієни рук створені інформаційні
планшети, а також віртуальна виставка-реклама книги з фонду центральної
читальної зали викладачів Національного медичного університету ім.
О. О. Богомольця "Практика гигиены рук", яка знайомить зі складом
нормальної
мікрофлори
рук
та
основними
збудниками
внутрішньолікарняних інфекцій.
Дистанційне навчання в умовах карантину спонукало
працівників бібліотеки звернути увагу на нові можливості
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комунікування з читачами та важливість постійної особистої
присутності у віртуальному просторі. Бібліотекою майже щодня
публікувалася ілюстрована експрес-інформація до знаменних та
пам’ятних дат, здебільшого національно-патріотичної і медичної
спрямованості, наприклад: «СНІД…» (до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом), «Назустріч свободі» (до Дня Гідності та
Свободи), «Заїкання. Що робити?» (до Всесвітнього дня людей з
вадами мовлення), «Обери життя» (до Міжнародного дня боротьби
зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом), «Хвороба
«Майкла Джексона»» (до Всесвітнього дня вітиліго), «Цілителі
душі» (до Дня психолога), «Заручники «царської хвороби»» (до
Всесвітнього дня боротьби з гемофілією) тощо.
Поміж
рубрик
вебресурсу,
якими
можна
віддалено
користуватися: Календар знаменних та пам’ятних дат для освітніх
закладів медичного спрямування; 12 віртуальних бюлетенів «Гідні
визнання», з-поміж них: «Адмірал, який повірив в Україну» до 160-річчя з
д. н. Я. Окуневського, українського громадського діяча, військового лікаря,
мецената, «Українець, який врятував світ від чуми та холери» до 160-річчя з
д. н. В. А. Хавкіна, українського та французького бактеріолога, імунолога,
епідеміолога, творця перших вакцин проти чуми та холери, «Учений
світового рівня з Одеси» (до 150-річчя з д. н. О. М. Безредки, українського та
французького мікробіолога, імунолога), «Засновник трансплантології» (до
125-річчя з д. н. Ю. Ю. Вороного, українського хірурга), «Блискучий хірург і
науковий лідер» (до 100-річчя з д. н. А. П. Ромоданова, нейрохірурга з
Полтавщини, засновника «нейрохірургічного братерства» в Україні), «Як
українець московитів від моровиці рятував» (до 280-річчя з д. н.
О. Ф. Шафонського, українського вченого, лікаря, історика, етнографа,
економіста, статистика, громадського діяча, одного із засновників
епідеміології та санітарії), ін.; рубрика «Читач рекомендує»; відео- та
медіапрезентації.
Головною метою культурно-просвітницької роботи книгозбірні є
широке інформування академічної громади про ті скарби, якими володіє
бібліотека УМСА. Рух до цієї мети відбувається шляхом організації
книжкових виставок, переглядів літератури (реальних і віртуальних),
проведення екскурсій, акцій, тематичних масових заходів тощо.
Серія виставок «Славетні імена» була присвячена ювілеям визначних
літераторів, письменників, митців, громадських діячів. Наприклад, «Гармонія
крізь тугу дисонансів» (до 90-річчя з д. н. Л. В. Костенко, української
поетеси, громадської діячки), «Офтальмолог та хірург» (до 145-річчя з д. н.
Володимира Філатова, російського й українського офтальмолога), «Світ
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натхнення» (до 210-річчя з д. н. Фредеріка Шопена – польського
композитора, піаніста та до 335-річчя з д. н. Г. Ф. Генделя – німецького
композитора), «З когорти славетних» (до 115-річчя з д. н. Павла Вірського –
українського хореографа), «Творча спадщина» (до 240-річчя з д. н.
О. Г. Венеціанова – російського художника) та інші.
2020 рік оголошено Міжнародним роком медсестринства. До цієї події
в центральній читальній залі бібліотеки розгорнуто постійну книжковоілюстративну зону «Посланці милосердних», яка впродовж року
поповнювалася новими розділами, а саме: до Дня медсестри швидкої
медичної допомоги, до Міжнародного дня ортопедичних медсестер і
медбратів, до Дня операційної медсестри.
На вебресурсі бібліотеки та соцмережах були презентовані
віртуальні виставки: «Талант і слава хірурга» (до 210-річчя з д. н.
видатного хірурга М. І. Пирогова), «Діабет і якість життя» (до
Всесвітнього дня діабету; перегляди літератури), «Як уникнути
карієсу?» (до Міжнародного дня боротьби із карієсом), «Медики б’ють
на сполах» (до Всесвітнього тижня інсульту), «Турбота про психічне
здоров’я» (до Дня збільшення психічних сил), «А ви читали
Конституцію?» (до Дня Конституції України), «Культура споживання
їжі» (до Всесвітнього дня здорового травлення), «Одягни блакитне» (до
Всесвітнього дня поширення інформації щодо проблем аутизму) тощо.
Виставки-реклами
однієї
книги:
«В. Ю. Юнак
«Депрессии»»,
Л. Матещук-Вацеба «Нормативна анатомія», «Святитель Лука,
Архиепископ Симферопольский и Крымский: «Я полюбил страдание»
за редакцією архімандрита Нектаріоса Антонопулоса, виданого
грецькою мовою видавництвом ПОРФИРА (Греція) в 2013 році та
багато інших.
Одним із основних заходів зі збереження бібліотечного
фонду є його періодична інвентаризація. У процесі перевірки
фонду досить часто до рук бібліотекарів потрапляють цікаві,
унікальні екземпляри, книги з «особистою історією». З такими
виданнями бібліотекарі УМСА час від часу знайомлять своїх
користувачів.
До Дня стоматолога в центральній читальній залі бібліотеки
УМСА, за участі кафедри терапевтичної стоматології відбулася
зустріч зі студентами 5-го курсу стоматологічного факультету.
Слухачі ознайомилися із першими двома розділами віртуального
путівника
«Сторінки
академічної
біографії в
книжкових
виданнях», який упорядковується бібліотекою до 100-річчя УМСА,
а також зі старовинними стоматологічними виданнями з фонду
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книгозбірні, що експонувалися на книжково-ілюстративній
виставці «З історії стоматології».
У Міжнародний день дарування книг у бібліотеці тривала
Акція «Подаруй книгу бібліотеці Академії». Ректор, проректори,
завідувачі кафедр, викладачі, студенти, співробітники академії
взяли активну участь в Акції. Того дня до фонду бібліотеки
надійшло 310 примірників навчальної, наукової, науковопопулярної та художньої літератури. Подаровані бібліотеці книги
були представлені на перегляді літератури «Книги з добрих рук»,
що діяв під час Акції в центральній читальній залі. Ім'я кожного
мецената увійшло в історію бібліотеки УМСА!
Цього року виповнилося 102 роки, як українські студентивояки разом із бійцями вільного козацтва у бою під Крутами
завдяки
власній
мужності,
самопожертві,
відчуття
відповідальності за державність зуміли протистояти значно
більшій кількості ворогів. До цього дня було організовано
історико-тематичний захід «Цвіт життя вони віддали Україні», де
представили документальну стрічку «Крути – пишемо історію».
До Дня Незалежності України було розгорнуто виставку «Доля країни
– твоя доля», яка супроводжувала загальноакадемічний захід.
До визначних дат постійно організовували книжково-ілюстративні
виставки.
У Всеукраїнський день бібліотек в академії відбулася акція «Зелена
бібліотека». В межах екопроєкту «Зелена бібліотека» відбулося оновлення
дизайну квіткових насаджень і створення здорового мікроклімату та
комфортного простору для користувачів.
У 2020 році, бібліотека продовжувала роботу зі збільшення
інформаційних ресурсів власної генерації, подальше їх удосконалення та
надання
інформаційно-аналітичної
підтримки
науково-педагогічним
працівникам академії і студентам у режимі online.
Збільшилася кількість баз даних ЕК – було створено БД «Краєзнавство
Полтавщини», яка містить бібліографічні описи матеріалів із газет,
присвячених історії рідного краю, визначним подіям у місті та області,
видатним особистостям – уродженцям Полтавщини. Тут користувачі мають
можливість не тільки знайти необхідний матеріал за назвою, прізвищем,
ключовими словами та предметними рубриками, а й переглянути або
завантажити матеріал відсканований у pdf-форматі. На кінець року БД
«Краєзнавство Полтавщини» налічує 187 описів.
До БД «Періодичні видання. Статті» за рік введено 6 169 описів, це на
2 500 описів менше ніж за попередній рік, що пояснюється зменшенням
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надходжень медичних журналів (скорочення підписки, через карантин не
надійшли журнали з країн СНД). Наступного року планується ввести 7 000
описів до цих баз даних, включаючи БД «Матеріали конференцій» (введено
691 опис за рік). Натепер ЕК налічує 11 БД, загальна кількість записів у них
складає 186 765.
Іще однією з новостворених цього року є БД «Бібліометричні профілі
науковців УМСА», яка налічує 1081 описів і відображає роботу з профілями
науковців в універсальній реферативній базі Scopus, у системі Google Scholar,
ORCID. Інформація з даними про створення нових бібліометричних профілів
науковців постійно надсилається до системи «Бібліометрика української
науки».
До баз даних власної генерації входить також інституційний
репозитарій. Структура репозитарію складається з 11 фондів. Фонд
«Кафедри» вміщує 57 підфондів (кафедри УМСА). Наповнення здійснюють
298
депозиторів
(самоархівування
автором
або
депозитором –
відповідальною особою на кафедрі). Згідно зі статистикою (на основі DSpace
та Google Analytics), обсяг репозитарію за рік збільшився на 2 700 документів
(записів), його загальний обсяг складає 13 700.
Бібліотека є координатором і методичним центром функціонування
інституційного репозитарію та забезпечує супровід, технічну і програмну
підтримку. Наразі репозитарій зареєстрований у світових директоріях
відкритого доступу Registry of Open Access Repositories (ROAR), Directory of
Open Access Repositories (OpenDOAR), Registry of Open Access Repositories
Mandatory Archiving Policies (ROARMAP). Метадані репозитарію інтегровані
до пошукової системи BASE та індексуються Google Scholar.
У 2020 р. репозитарієм скористалося 37 996 унікальних користувачів,
якими здійснено 58 322 сеансів. Переглянуто 384 170 сторінок.
Згідно з сервісом Google Analytics репозитарієм цікавляться
користувачі зі 122 країн світу.
Регулярно проводиться робота щодо модернізації структури
репозитарію. У звітному році створено нові підфонди кафедр та переміщено
в них частину матеріалів; створено новий фонд «Alma mater: До 100-річчя
Української медичної стоматологічної академії», в якому натепер 70
матеріалів. Щомісяця на вебресурсі бібліотеки публікується top-10
матеріалів, які найчастіше були переглянуті в репозитарії УМСА.
Проводився моніторинг цитування з використанням пошукової системи
Google Scholar.
Оновлюються бази даних для віддалених користувачів «Цифрова
періодика» (налічує 240 записів), «Ресурси відкритого доступу» (48 записів),
«Забезпеченість навчальною літературою» (1 398 записів), «Забезпеченість
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періодичними виданнями» (79 записів). Таким чином, бібліотека має 18
власних БД, загальний обсяг яких – 205 630 записів.
У зв’язку з карантином та запровадженням дистанційного навчання
більшої популярності набув такий вид бібліографічного обслуговування
студентів та викладачів, як бібліографічні довідки. За рік виконано 4957
довідок, переважна більшість яких в автоматизованому режимі з
використанням як власного ЕК, репозитарію, так і наукометричних баз
даних, таких як PubMed, Google Scholar, BASE, Worldcat та інших, цифрових
архівів журналів у відкритому доступі. Зростає кількість запитів на шифри
УДК.
У 2020 році розпочалася робота зі створення профілів науковців у
Publons, що дозволяє дослідникам збирати, відстежувати, перевіряти та
демонструвати свої публікації, показники цитованості, інформацію про
експертну діяльність в якості редакторів і рецензентів наукових журналів та
користуватися різними можливостями систем Web of Science, Researcher ID
та Publons за допомогою єдиного облікового запису.
Групове інформування здійснюється на віртуальних Днях інформації.
Також був проведений вебінар «Джерела наукової інформації» на платформі
Zoom. Бібліотекарі долучилися до проєкту «Школа молодого науковця 3.0»,
що традиційно організовується радою студентського наукового товариства
УМСА. Тема вебінару – «Джерела наукової інформації».
Продовжувалося бібліографічне інформування 8 абонентів ВРІ.
Власним
інформаційним
ресурсом,
який
вже
став
традиційним, є щоквартальні Списки нових надходжень літератури
(4
випуски
на
рік).
Також
продовжується
підготовка
бібліографічних покажчиків. У звітному році їх підготовлено 4:
«Ювіляри – 2020. Персоналії науково-педагогічних працівників
УМСА», «Раритетні видання фонду бібліотеки УМСА. Вип. 2»,
«Медсестринство. До Міжнародного дня медичної сестри».
Продовжується робота над створенням віртуального покажчика до
сторічного ювілею академії – «УМСА – 100! Бібліозанурення в
історію Академії», який висвітлює наукові досягнення та успіхи
визначних учених Української медичної стоматологічної академії.
Бібліографічний покажчик пропонує читачам ознайомитися з
непересічними особистостями, що творили славну історію Alma
Mater. Всі покажчики є у відкритому доступі на вебресурсі
бібліотеки.
Важлива ділянка роботи бібліотеки – комплектування фонду
новою літературою. Фонд поповнюється найціннішими виданнями –
працями
викладачів
академії.
Цьогорічні
цифри:
46
назв
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багатопримірникових закуплених та 36 назв подарованих книг. Закуплена
література надійшла з видавництв «Медицина», «Нова книга» та від
львівського видавця Марченко Т. В. З-поміж видавництв навчальних новинок
– Elsevir.
У 2020 році, на жаль, бібліотека зменшила передплату на журнали. Уся
передплата налічує 64 назви журналів та 22 назви газет.
14 лютого – сприятливий день для фонду бібліотеки: його поповнюють
видання від дарувальників книг із медицини, а також з історії, мовознавства,
художні. Сім’ями колишніх лікарів та викладачів академії передано до
бібліотеки книги Володимира Ілліча Ковачева, Миколи Івановича Запорожця,
Григорія Івановича та Тараса Григоровича Діхтенків.
Систематично здійснюється аналіз використання документального
фонду, вилучення зношеної та застарілої за змістом літератури. У
2020 році списано 7 897 прим. таких видань.
У 2020 році перевірено 86 880 прим. видань при плані – 80 500.
Фонд бібліотеки впорядкований згідно з таблиць УДК.
У звітному році продовжувалася робота з наповнення і вдосконалення
ДПА. На початку карантину робота з наповнення ЕК велася віддалено з 5
електронних пристроїв. Усього здійснено близько 1 200 ретро-описів книг у дві
БД.
При роботі в АРМ Каталогізатор при описі видань минулих років став
використовуватися експорт корпоративних бібліографічних описів, що
передбачено у версії ІРБІС. Пристосування описів до власних баз даних
об’ємне, але це дає значну економію робочого часу.
За звітний рік до баз даних електронного каталогу введено нові описи,
всього за рік 9 818, і натепер ЕК налічує 186 765 описів.
Бібліотека продовжує працювати зі всіма паперовими каталогами, але
робота з описами електронного каталогу – домінуюча.
Сьогодні для кожної людини важливо володіти навичками роботи у
цифровому середовищі аби ефективно та безпечно застосовувати цифрові
технології в роботі, у навчанні, у дозвіллі. Усі працівники бібліотеки
пройшли навчання та одержали електронні сертифікати освітнього серіалу
«Базові цифрові навички» від Міністерства цифрової трансформації України
«Дія. Цифрова освіта».
Працівники бібліотеки брали участь у багатьох науково-освітніх заходах,
зокрема: міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Медичні
бібліотеки України: досвід, традиції, інновації»; V Всеукраїнській науковопрактичній конференції Національного університету «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка» «Документно-інформаційні комунікації в умовах
глобалізації: стан, проблеми і перспективи»; вебінарі від Web of Sciens
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«Многообразие идентификаторов авторов: Publons, ORCID, ResearchGate, Google
Scholar»; вебінарі від Web of Sciens «EndNote: оформление библиографии статьи
по формату журнала в один клик»; курсі «Документоведення в Word та аналітика
в Excel»; циклах курсів від Prometheus, зокрема, «Цифрові комунікації в
глобальному просторі»; вебінарі «Цифрові компетенції в Україні та Європі»;
проєкті «Зелені бібліотеки»; лекційному проєкті «Осмислені і переосмислені» від
Мистецького арсеналу; онлайн презентації електронного практичного посібника
«Чотири простори бібліотеки: модель діяльності» тощо.
Усі працівники брали участь у написанні Всеукраїнського диктанту
національної єдності.
Директорка є членом вченої ради академії. 4 працівники бібліотеки та
директор входять до складу Відділу управління освітньо-виховною та
гуманітарною роботою з молоддю академії і мають там різні доручення.
Натепер бібліотека має 120 комп’ютерів, з них АРМ для користувачів –
93. Усі комп’ютери об’єднані в локальну мережу, мають доступ до інтернету,
діє Wі-Fі зона.
Електронний каталог постійно поповнюється новими записами,
посилання на нього міститься на вебресурсах бібліотеки та академії.
Бібліотека використовує ліцензійне програмне забезпечення, зокрема,
Windows, Irbis-64, ESET NOD32. Повнотекстові бази даних під загальною
назвою «Матеріали для студентів», створені бібліотекою, містяться на
бібліотечному сервері, постійно наповнюються новими матеріалами і
доступні по локальній мережі будь-якому студенту.
Продовжує діяти академічний репозитарій, що модерується
бібліотекою.
Також
бібліотека
продовжує
виконувати
функцію
адміністрування академічного сервера з накопичення фото- і відеоматеріалів.
Бібліотека вже багато років має свої сторінки в Facebook, YouTube,
Instagram, Telegram. Студенти надають перевагу Instagram та Telegram, а
Фейсбуком користується старше покоління читачів – викладачі, науковці.
Нині соціальні мережі для бібліотеки це: додатковий ресурс;
платформа для реалізації проєктів; можливість заявити про себе;
можливість безпосередньо спілкуватися з колегами, студентами,
дізнаватися про їхню думку, побажання, зауваження; можливість
інформувати про свою діяльність; інструмент маркетингових досліджень.
Усі бібліотечні події, надходження нової літератури, соціокультурні
заходи, обслуговування студентства фіксуються на фото та відео.
Вебресурсу бібліотеки 9 років. Тут можна переглянути фільми про
бібліотеку, буктрейлери, віртуальні виставки, бібліографічні покажчики,
звіти про соціокультурну діяльність, постійні виставки, перелік послуг
тощо. За увесь період існування своїх сторінок ми спостерігаємо
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позитивну динаміку росту аудиторії та маємо зворотній зв’язок з
читачами.
За 2020 рік має 28 736 переглядів. На вебресурс заходять
найчастіше зі сайту академії та через пошукову систему Google, також із
посилань, розміщених на інших ресурсах у мережі.
Розширилося коло використання QR-кодів: для взаємозв’язку між
друкованими та електронними виданнями, в оголошеннях, на інформаційних
постерах, у анкетуваннях тощо. До бібліотеки стало надходити все більше
книг, в яких є QR-код, тому книгозбірня навчає користуватися відповідними
програмами, для його зчитування.
Бібліотекою був підтриманий проєкт «Зелена бібліотека», в ході якого
кафедрами і підрозділами академії було подаровано багато різноманітних
кімнатних квітів. Тепер у читальних залах є куточки-оранжереї, які милують
око відвідувачів та співробітників.
Нове в бібліотеці
 В електронному каталозі створено нову БД «Краєзнавство
Полтавщини», яка містить бібліографічні описи і повнотекстові pdf-файли
матеріалів із газет про історію рідного краю, визначні події в місті та області,
видатних особистостей – уродженців Полтавщини. Користувачі мають
можливість не тільки знайти необхідний матеріал за назвою, прізвищем,
ключовими словами та предметними рубриками, а й переглянути або
завантажити відсканований матеріал.
 Створена БД «Бібліометричні профілі науковців УМСА», яка налічує
1081 описів і відображає роботу з профілями науковців в універсальній
реферативній базі Scopus, у системі Google Scholar та в ORCID.
 У репозитарії створено нові підфонди кафедр та переміщено в них
відповідні матеріали.
 У репозитарії створено новий фонд «Alma mater: До 100-річчя
Української медичної стоматологічної академії», в якому натепер розміщено
70 матеріалів.
 Для коректного відображення і формування запису метаданих
матеріалів у репозитарії створені додаткові поля: УДК, DOI та ін.
 Задля зручності користувачів на сторінці опису матеріалу додано
інструмент швидкого переходу від метаданих матеріалу репозитарію до
Google Scholar.
 Розпочалася робота зі створення профілів науковців в Publons, що
дозволяє дослідникам збирати, відстежувати, перевіряти та демонструвати
свої публікації, показники цитованості, інформацію про експертну діяльність
в якості редакторів і рецензентів наукових журналів та користуватися
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різними можливостями систем Web of Science, Researcher ID та Publons за
допомогою єдиного облікового запису.
Колектив бібліотеки впродовж звітного періоду намагався
перебудувати свою роботу на максимальне задоволення запитів користувачів
в онлайн режимі, розширити перелік послуг, що надаються віддалено; баз
даних власної генерації.
Наповнювався інституційний репозитарій http://elib.umsa.edu.ua/, який
уже зареєстрований у світових директоріях відкритого доступу Registry of
Open Access Repositories (ROAR), Directory of Open Access Repositories
(OpenDOAR), Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving
Policies (ROARMAP). Це дало можливість індексувати метадані репозитарію
пошуковими системами BASE та Google Академії. Створені нові бази даних:
«Бібліометричні профілі науковців УМСА» та «Краєзнавство Полтавщини»,
де є можливість не тільки підібрати інформацію за бібліографічними
описами, а й завантажити відскановані повнотекстові матеріали.
Соціокультурна робота та більшість інформаційно-бібліографічних
послуг переформатовані в онлайн.
Колектив бібліотеки налаштований і готовий до запровадження нових
форм роботи, які відповідатимуть вимогам часу і задовольнятимуть
користувачі.
БІБЛІОТЕКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ
УКРАЇНИ
Бібліотека ТНМУ імені І. Я. Горбачевського — важливий структурний
підрозділ університету, який поєднує бібліотечно-інформаційні функції з
ключовими елементами університетських технологічних сервісів, що
органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси.
Пріоритетними напрямками розвитку бібліотеки у 2020 році були:
створення оптимальної системи якісного обслуговування користувачів;
сприяння конкурентоздатності університету на ринку освітніх послуг;
забезпечення раціонального формування та розвиток інформаційнобібліотечних ресурсів в інтересах користувачів, навчального та наукового
процесів; збереження наукової спадщини університету; забезпечення доступу
користувачів до вітчизняних і світових інформаційних та науково-освітніх
ресурсів; створення власних інформаційних ресурсів; удосконалення
інфраструктури бібліотеки та підвищення комфортності обслуговування
користувачів; підвищення професійної компетентності співробітників
бібліотеки; удосконалення культурно-просвітницької і виховної роботи серед
студентської молоді; популяризація ресурсів бібліотеки та її діяльності.
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Документний фонд бібліотеки ТНМУ складає навчальна та наукова
література з медицини, природничих, гуманітарних та економічних наук, а
також художня література. Значну частину фонду становлять періодичні
видання з медико-біологічних проблем. Станом на 01.01.2021 року загальний
фонд бібліотеки нараховує 359 946 прим. документів.
Джерелами комплектування фонду бібліотеки були: видавництво
ТНМУ «Укрмедкнига»; видавництва «Нова книга» (м. Вінниця), «ВСВ
«Медицина» (м. Київ), «Магнолія-2006» (м. Львів), «Книга плюс» (м. Київ) та
ін., передплата періодичних видань, дари від авторів, організацій, приватних
осіб тощо.
Для поповнення та оновлення бібліотечного фонду було оголошено
тендер із закупівлі навчальної літератури, за результатами якого до
бібліотеки надійшло 6315 примірників підручників 32-х назв українською та
англійською мовами.
Із видавництва ТНМУ «Укрмедкнига» надійшло 2 210 примірників
підручників. У подарунок надійшло 151 примірник книг. На заміну
загублених отримано 410 підручників. Загалом фонд бібліотеки поповнили
9080 примірників. Важливим джерелом поповнення фонду бібліотеки ТНМУ
в 2020 році була передплата періодичних видань. Бібліотека отримувала 134
назви журналів (96 – за передплатою, 25 — безкоштовно через розсилку
редакцій, 13 — з видавництва «Укрмедкнига»), 80 із яких — фахові видання
з медико-біологічних проблем.
Також фонд бібліотеки поповнювався авторефератами дисертацій та
дисертаціями, захист яких відбувся в нашому університеті.
Усього до бібліотеки надійшло 10 541 примірники видань.
Інформація про нові надходження до бібліотеки регулярно
висвітлювалася на сайті бібліотеки в мережі Інтернет (розділ «Нові
надходження») та розсилалася на кафедри університету.
Для досягнення збалансованого складу фонду обов’язковою умовою
є вилучення застарілої за змістом, зношеної літератури. Вилучено 4 032
прим. видань.
Протягом 2020 року усіма структурними підрозділами бібліотеки
обслужено — 17 936 користувачів. Книговидача склала 261 658 прим.
документів.
Відвідування бібліотеки ТНМУ в 2020 році склало 215 809 візити,
звернень до вебресурсів бібліотеки (сайт бібліотеки, електронний каталог) —
127 389.
Значне зменшення показників книговидачі та відвідування бібліотеки у
2020 році порівняно із попередніми роками зумовлено карантином.
Натомість зросла кількість звернень до бібліотечних вебресурсів –
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електронного каталогу, репозитарію, сайту та блогу. У період карантину
бібліотека ТНМУ розширила послуги, якими можна скористатися
дистанційно. Надавалися, зокрема, такі послуги: «Запитай у бібліотекаря» та
«Доступ до інформаційних ресурсів».
На сайті бібліотеки представлена інформація про переважну більшість
інформаційних ресурсів бібліотеки. Найвагомішим із них є електронний
каталог, у якому представлені всі документи, які є у фонді бібліотеки.
У зв’язку з карантином у 2020 році всі довідки, інформування та
консультування дослідників, викладачів, студентів, а такж присвоєння
індексів УДК науковим публікаціям працівники бібліотеки надавали в
режимі онлайн.
У 2020 році продовжував працювати міжбібліотечний абонемент
(МБА).
Довідково-бібліографічна діяльність бібліотеки ТНМУ охоплює такі
напрямки: виконання різноманітних довідок за замовленнями
користувачів; бібліографічне інформування та консультування (у т. ч. у
системі ВРІ/ДОК); підготовка наочних та віртуальних виставок,
переглядів; створення бібліографічної продукції: науково-допоміжних та
біобібліографічних покажчиків, списків літератури; редагування
бібліографічних
списків,
посилань;
проведення
бібліотечнобібліографічних занять із користувачами.
За звітний період виконано 941 довідку. Надавалися бібліографічні
консультації аспірантам, магістрантам та науковцям університету.
У бібліотеці ТНМУ регулярно проводилися Дні інформації
(передостання п’ятниця кожного місяця), під час яких викладачі, аспіранти та
магістри університету мають змогу ознайомитися з новими надходженнями
періодичних видань до бібліотеки. За звітний період було проведено 10 Днів
інформації, під час яких представлено понад 1500 документи (книги,
журнали, інформаційні видання).
Для масового бібліографічного інформування працівники бібліотеки
створювались бюлетені нових надходжень, організовують стендові виставки,
віртуальні виставки на сайті університету, публікують дописи в
університетській газеті «Медична академія». Було підготовлено 10 бюлетенів
нових надходжень періодичних видань та 4 бюлетені нових надходжень книг
до бібліотеки, які розсилалися на кафедри університету на кафедрах
університету.
У 2020 році бібліотека долучилася до роботи з питань наукометрії та
бібліометрії, здійснення моніторингу наукового потенціалу ТНМУ та
особистого рейтингу вчених університету в наукометричних базах
міжнародного рівня (Scopus, Google Scholar). На сайті бібліотеки створено
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інтерактивну сторінку «Бібліометрика ТНМУ», дані поновлюються
щокварталу.
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від
27.02.2019 № 269 «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим
установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки
України, до наукових електронних баз даних», наш університет отримав
повний доступ до баз Scopus (http://www.scopus.com) та Web of Science
(https://www.webofknowledge.com). Працювати з базам можна в локальній
мережі університету, у тому числі з комп’ютерів, які розташовані у
бібліотеці ТНМУ. На сайті бібліотеки ТНМУ розміщено посилання на
матеріали та ресурси, які допоможуть використуватись базами Scopus та
Web of Science.
Також на сайті бібліотеки розміщено інформацію про національні
стандарти оформлення бібліографії й міжнародні стилі цитування та
подано приклади оформлення бібліографічних джерел у наукових роботах
Було підготовлено 15 рекомендаційних списків літератури та
біобібліографічний покажчик «Михайло Антонович Андрейчин».
Важливими напрямками роботи бібліотеки ТДМУ в 2020 році
залишалися автоматизація бібліотечних процесів та створення електронних
ресурсів. Вони здійснюються на основі інформаційно-бібліотечної системи
(АІБС) ІРБІС 64-2015, за допомогою якої у бібліотеці ТДМУ автоматизовано
процеси комплектування та каталогізації бібліотечного фонду, аналітичного
опису періодичних видань, збірників наукових праць, матеріалів конференцій
тощо; здійснено ретроконверсію та штрихкодування бібліотечного фонду;
впроваджено
процес
автоматизованої
книговидачі;
створено
та
підтримується 8 електронних баз даних: Каталог книг бібліотеки ТДМУ (з
2015 р.); Каталог дисертацій, авторефератів дисертацій, магістерських робіт
(з 2016 р.); Предметний каталог статей з фахових періодичних видань (з
2015 р.); Систематична картотека статей з періодичних видань (з 2016 р.);
Краєзнавча картотека (з 2016 р.); Картотека праць викладачів ТДМУ (з
2015 р.); Каталог цінних і рідкісних видань (з 2016 р.); Каталог журналів та
продовжуваних видань (з 2016 р.)
Відкритий і доступний у віртуальному просторі електронний каталог
бібліотеки дозволяє залучити віддалених користувачів та надає можливість
працювати з інформаційним контентом цілодобово. Станом на 01.01.2021
загальний обсяг баз даних електронного каталогу бібліотеки ТДМУ
становить 194 314 записи. За рік база даних ЕК збільшилася на 26 799
записів. Зафіксовано 60 873 звернень.
Із метою оптимізації роботи та більш повного задоволення
інформаційних потреб користувачів у 2020 році бібліотека ТДМУ, як і у
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попередні роки, брала участь у роботі Корпорації медичних бібліотек
України. Це дозволило отримувати інформацію про зміст понад 300
українських та зарубіжних медичних журналів.
У грудні 2020 року директор бібліотеки ТНМУ імені
І. Я. Горбачевського Олена Проців взяла участь у роботі Міжнародної
науково-практичної онлайн-конференції «Медичні бібліотеки України:
досвід, традиції, інновації». Була представлена доповідь «Місце бібліотеки та
роль читання в студентському середовищі (аналітична довідка за
результатами соціологічного опитування)».
Запропоновано здійснювати соціологічні опитування в бібліотеках
мережі вивчення думки користувачів, удосконалення спектру послуг,
комплектування, передплати періодичних видань тощо. Пропозицію внесено
до резолюції конференції.
Просвітницька діяльність бібліотеки ТНМУ у 2020 році
спрямовувалася на забезпечення зростання професійного рівня студентів,
формування у них національної свідомості, активної громадянської позиції,
виховання моральних якостей та духовних потреб, сприяння процесам
самоідентифікації.
Важливим напрямком цієї роботи є виставкова діяльність, яка сприяє
інтелектуальному розвитку читачів та популяризації бібліотечного фонду.
Протягом навчального року бібліотекарі оформляли книжково-ілюстративні
виставки різної тематики. Крім літератури, використовуються крилаті
вислови, цитати видатних людей та інша інформація за темами виставок.
Протягом навчального року було організовано 31 тематичну виставку
документів. Для їх формування було використано 1 907 документів із фонду
бібліотеки. З-поміж організованих тематичних виставок варто відзначити
такі: «Український вчений світової слави» (І. Я. Горбачевський), «На вічнім
шляху до Тараса», «Квітни, пануй, рідна мово» (До Дня української мови та
писемності), «Михайло Грушевський — перший український Президент»,
«Здоров’я нації – найбільша цінність держави», «Вони прославили наш край»
та ін. Постійно оновлювалася виставка «Нові надходження до бібліотеки».
Бібліотека ТНМУ активно співпрацює з громадськими і мистецькими
організаціями, національно-культурними товариствами, творчими спілками,
проводить творчі зустрічі, презентації нових книг.
У 2020 році в бібліотеці проведено 2 масових заходи: 4 лютого 2020
року у відбулася зустріч із відомим українським письменником
Володимиром Шовкошитним, а 27 лютого — творчий вечір тернопільської
поетеси, викладача кафедри медичної інформатики ТНМУ Олександри
Кучвари та презентація збірки поезій «Ніжність кульбабки». У березні—
грудні у зв’язку з карантином масові заходи в бібілотеці не проводилися.
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Для презентації роботи бібліотеки широкому загалу користувачів
підтримуються сайт та блог у мережі Інтернет.
Бібліотека обладнана 52 комп’ютерами. Усі об’єднані у локальну
мережу та мають доступ до мережі Інтернет. Також бібліотека та її філіали є
зоною вільного доступу до Wi-Fi.
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ, М. ХАРКІВ
За період карантинних заходів Наукова бібліотека НФаУ розширила
діапазон послуг та ресурсів, які можна отримати віддалено. Дистанційно
надавались довідки та консультації, визначались індекси УДК та ін. На
головній сторінці офіційного сайту бібліотеки було розміщено перелік
дистанційних послуг. Користувачі про це були поінформовані через соціальні
мережі та розсилки е-поштою.
Головними векторами діяльності Наукової бібліотеки НФаУ у 2020
році були: організація роботи Наукової бібліотеки в дистанційному
форматі; оперативне задоволення запитів користувачів як в традиційному,
так і в дистанційному форматі, із залученням широкого кола інструментів
– спеціальних платформ дистанційної роботи (Zoom, Google Meet та інші),
електронної пошти, месенжерів та ін.; інформаційно-бібліотечне
забезпечення навчального, виховного та науково- дослідного процесів
університету; виховання у студентської молоді національної гідності,
поважливого ставлення до духовних і культурних цінностей; покращення
рівня якості та ефективності бібліотечного обслуговування користувачів;
вдосконалення
бібліотечних
ресурсів
та
сервісів
на
основі
університетської академічної свободи, доступності та відкритості
інформації; розвиток співробітництва як із структурними підрозділами
НФаУ так і з науковими установами країни.
Протягом року диференційне бібліотечно-бібліографічне та
інформаційне обслуговування користувачів усіх категорій здійснювалося
на 6 абонементах: абонементи та у 6 читальних залах. Загальна кількість
посадкових місць для користувачів у читальних залах становить 240
місць. 4 читальних зали оснащені сучасною комп’ютерною технікою.
Бездротовий зв'язок на базі Wi-Fi технологій в читальних залах бібліотеки
дозволяє здобувачам вищої освіти і викладачам використовувати власні
девайси (ноутбуки, нетбуки, планшети, смартфони), що значно збільшує
кількість робочих місць для доступу до інформаційно телекомунікаційних
систем та значно підвищує якість обслуговування.
Станом на 01.01.2021 р. кількість користувачів за єдиним
реєстраційним обліком становить 10 135 чол. Загальна кількість
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користувачів, обслугованих усіма структурними підрозділами протягом
2020 р. становить 13 814 чол. За звітний рік відвідування – 151 500,
книговидача – 499 250 примірників.
Протягом року співробітники відділу проводили консультації для
науковців щодо роботи з електронними БД: Scopus, Web of Science,
EBSCO, Academic Journals, The AAPS Journal, AAPS PharmSciTech,
Pharmaceutical Research, Cambridge Core, Cochrane Library, DOAJ, Free
Medical Journals, HINARI, NEJM, PubMed та ін.
Одним із напрямків наукової роботи бібліотеки є підготовка до
видання бібліографічних покажчиків. У 2020 р. створено покажчик
«Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету
[Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. видань ун-ту за 2017 рік. Ч. 10 /
уклад.: Н. Б. Гавриш, В. В. Хівренко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2020. –
485 с.».
В автоматизованому режимі виконано 4 501 довідку. Надавалась
консультативна та практична допомога здобувачам наукових ступенів
щодо оформлення списків використаної літератури до дисертацій (на
предмет відповідності бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015) та
співробітникам університету щодо оформлення списків літератури до
навчально-методичних видань (на предмет відповідності бібліографічного
опису ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006.).
Бібліотечними фахівцями було засистематизовано за УДК 322
наукові праці співробітників НФаУ (ці показники залежать від запитів
науковців).
Бібліографічна БД «Праці співробітників НФаУ» - поповнюється і
нараховує 49 738 бібліографічних записів. Містить інформацію про всі
публікації вчених НФаУ незалежно від їх наявності у фонді бібліотеки
(монографії, навчальні посібники та підручники, довідники та методичні
видання, статті з періодичних видань, матеріали конференцій,
автореферати дисертацій, патенти та інформаційні листи).
Одним із ефективних засобів масового інформування є інформація, що
постійно оновлюється на webсайті Наукової бібліотеки університету.
Соціальні мережі сьогодні для бібліотек стали затребуваним і популярним
центром діалогу зі своїми користувачами, що сприяє позитивному
формуванню образу та іміджу сучасної бібліотеки. У 2020 році сторінка
Facebook налічує 1 639 підписників.
Актуальними напрямами соціокультурної діяльності Наукової
бібліотеки протягом 2020 року було національно-патріотичне, правове,
моральне виховання, формування екологічної культури, формування
здорового способу життя; краєзнавча просвіта; формування культури
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читання (популяризація й просування читання); формування естетичних
поглядів молоді через літературу і мистецтво.
Адаптуючись до нових викликів суспільства, бібліотеки активно
використовують нові формати спілкування в системі соціальних
комунікацій – віртуальний простір. З метою вільного доступу до
інформації всім категоріям користувачів на бібліотечному сайті діяли
відповідні сервіси: віртуальні виставки, презентації, новини з життя
університету та бібліотеки. На сайті виокремлено розділи «Віртуальні
тематичні огляди», «Віртуальні виставки», «Події», в яких анонсуються
культурно-виховні заходи Наукової бібліотеки НФаУ на поточний рік.
Бібліотека на вимогу часу, постійно вдосконалює форми
соціокультурної роботи намагаючись використовувати інтерактивні
технології, креативні та сучасні підходи в своїй діяльності.
За минулий рік із різних джерел комплектування до фонду бібліотеки
надійшло 5 802 примірники літератури, з них – 3 807 державною мовою,
всього назв – 1 470.
Списання документів з фонду Наукової бібліотеки склало 11 593
прим., що значно перевищило надходження (– 5 791).
У 2020 році Наукова бібліотека взяла участь у заходах під час
проведення акредитаційної експертизи освітної програми «Фармація,
рівень вищої освіти – доктор філософії, галузь знань – 22 Охорона
здоров’я, спеціальність – 226 Фармація.
Наукова бібліотека, разом із колективом НФаУ долучилась до
реалізації технічних та організаційних завдань із ефективного управління
екологічними аспектами. Основною метою впровадження систем Еко- та
Енеро-менеджменту є, окрім прояву серйозного ставлення до екологічних
питань, реальне зниження негативного впливу на довкілля, раціональне
споживання сировинних матеріалів, води, енергії; стійкий прогрес у
розвитку й розв’язанні екологічних проблем. На сьогодні активно
реалізується проєкт «Енергоефективний університет».
З метою економного багаторазового використання - після офіційного
списання дипломних/магістерських робіт (після закінчення терміну
зберігання), а це щорічно близько 20 000 аркушів – папір повторно
використовується в роботі.
Ключовим напрямком діяльності декількох відділів бібліотеки є
створення ЕК, що надає можливість, з одного боку, розкривати фонди
бібліотеки для користувачів, з іншого – обслуговувати їх в
автоматизованому режимі.
У звітному році робота бібліотеки щодо створення електронних
ресурсів та автоматизації бібліотечних процесів була направлена на:
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забезпечення безперебійної роботи автоматизованих робочих місць
працівників бібліотеки шляхом вивчення та використання функціональних
можливостей програмного забезпечення АІБС «Ірбіс»; поповнення і
забезпечення систематичного ведення електронного каталогу бібліотеки;
впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційних технологій та
підвищення їх якості й інформативності; забезпечення безперебійного
доступу до електронної бібліотеки університету, її систематичне
поповнення та популяризація; поповнення колекцій інституційного
репозитарію «Електронний архів НФаУ»: накопичення, збереження та
забезпечення надійного доступу до наукових праць науково-педагогічних
працівників, співробітників та здобувачів вищої освіти університету;
забезпечення безперебійної роботи та якісного інформаційного
наповнення webсайту.
Станом на 01.01.2021 р. ЕК, на платформі ІРБІС, містить
інформацію про 179 427 документа усіх видів, наявних у фонді. За рік ЕК
поповнився на 7 507 записів.
Кількість звернень до електронного каталогу щорічно зростає.
Користувачі мають змогу, не відвідуючи бібліотеку, з’ясувати наявність
необхідного видання, підібрати літературу за темою тощо. За 2020 рік на
сервері бібліотеки зафіксовано 156 000 звернень до електронного
каталогу.
Одним із основних напрямків в роботі Наукової бібліотеки НФаУ є
формування Електронної бібліотеки, що створена на платформі АБІС «Ірбіс»
та нараховує 3 623 повних текстів документів і є найбільш перспективною
базою даних для інформаційного забезпечення наукового та навчального
процесу університету. Користуватись повними текстами користувачі можуть
з будь-якого ПК підключеного до мережі Інтернет, за умови авторизації
користувача НБ НФаУ.
Накопичення, систематизація, зберігання та поширення в
електронному вигляді матеріалів наукового, навчально-методичного
призначення університетської спільноти, надання відкритого доступу до
них засобами Інтернет-технологій стало можливим зі створенням в НФаУ
у 2011 році Електронного архіву (інституційний репозитарій), який
розміщено на платформі ПЗ для цифрових репозитаріїв із відкритим кодом
DSpase, сумісного із стандартами Open Archives Initiative. Електронний
архів НФаУ нараховує 22 534 електронних документи (станом на
01.01.2021 р.). eaNUPh зареєстровано у реєстрах: DOAR (Directory of Open
Access Repositories) та ROAR (Registry of Open Access Repositories).

101

Протягом року проводилась активна робота з кафедрами
університету щодо наповнення Електронного архіву НФаУ. За звітний
період до ЕА НФаУ було внесено 2 966 електронних документів.
За 2020 рік було зафіксовано 27 271 звернення до Електронного
архіву НФаУ.
Вирішальним чинником удосконалення інформаційної діяльності в
сучасних умовах є представлення бібліотеки в мережі Інтернет, що відкриває
новий рівень можливостей у забезпеченні доступу до електронних
інформаційних ресурсів. А одним із основних каналів забезпечення цього
доступу є webcайт бібліотеки, в який інтегровано АБІС та інші системи, де
реалізовано бібліотечні інформаційні ресурси та сервіси бібліотеки:
електронний каталог; е-бібліотека, віртуальна довідкова служба; електронна
доставка документів (ЕДД), яка надає можливість користувачам замовити та
отримати електронною поштою цифрові копії наукових статей з журналів,
збірників, фрагментів чи розділів видання із фондів бібліотеки, в тому числі
електронних; віртуальні тематичні виставки; посилання на електронні
періодичні видання; відкриті електронні архіви та бази даних.
У 2020 році Наукова бібліотека НФаУ разом з Національною науковою
медичною бібліотекою України, Науковою бібліотекою Харківського
національного медичного університету, Українською бібліотечною
асоціацією виступила як співорганізатор Міжнародної науково-практичної
конференції «Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації»,
присвяченої 100-річчю наукової бібліотеки Харківського національного
медичного університету та 90-й річниці заснування ННМБ України.
Науковою бібліотекою спільно із кафедрою організації економіки
фармації для науковців та викладачів проведено Науково-практичний
семінар «Академічна доброчесність: виклики сучасності. Плагіат в сучасному
світі» (24.09.2020 р.).
З нагоди святкування Міжнародного дня академічної доброчесності для
здобувачів вищої освіти (PhD) Науковою бібліотекою спільно з кафедрою
соціальної фармації було проведено вебінар «Академічна доброчесність #
Національний фармацевтичний університет» (31.10.2020 р.).
Для здобувачів вищої освіти 1 курсу проведено бінарну лекцію
«Академічна доброчесність: університетський вимір» (1-3.12.2020 р.)
Спікерами були доц. Гавриш Н. Б. (директорка Наукової бібліотеки НФаУ),
доц. Волкова А. В. (завідувачка кафедри соціальної фармації НФаУ). Лекцію
відвідали 115 першокурсників.
Пріоритетними завданнями протягом року у роботі НБ НФаУ були:
інформаційний супровід наукової діяльності університету шляхом
генерування та інтеграції інформаційних ресурсів бібліотеки; аналітична
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робота з формування БД наукового та педагогічного доробку
професорсько-викладацького
складу
університету;
удосконалення
алгоритмів пошуку наукової інформації; аналітико-синтетична обробка
традиційних і електронних ресурсів; організація та участь у наукових
семінарах та конференціях.
Співробітниками Наукової бібліотеки були проведені тренінги та
індивідуальні консультації щодо роботи в Електронному архіві НФаУ.
Бібліотека НФаУ є членом Української бібліотечної асоціації
(м. Київ), членом АСІБТ (м. Харків).
Директорка Наукової бібліотеки Гавриш Н. Б. є членом Науковометодичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН
України з питань організаційно-методичного забезпечення вищої освіти.
Основні стратегічні напрямки методичної роботи: удосконалення
форм і методів бібліотечної роботи; аналіз та узагальнення діяльності
підрозділів; удосконалення технологічних процесів; вивчення та
впровадження передового досвіду й нових технологій; створення
організаційно-технологічної документації, інструктивно- нормативних
документів, що регламентують діяльність бібліотеки; організація заходів з
підвищення кваліфікації співробітників.
Співробітники НФаУ під час карантину, пов’язанного з запобіганням
поширення COVID-19, брали активну участь у науково-практичних заходах
за допомогою дистанційних технологій з метою вивчення передового
досвіду сучасних бібліотек та отримали сертифікати. Ззагальна кількість
осіб, які взяли участь у вебінарах – 24.
Співробітники Наукової бібліотеки стали активними учасниками
вебінарів від компанії Springer Nature; видавництва John Wiley & Sons;
прослухали серію вебінарів AllDigitalWeek "Знай, умій, використовуй!
Мультидисциплінарні ресурси: пошук, аналіз та систематизація
інформації. Формування образу вченого в інформаційному просторі.
Академічна доброчесність! Цифрові компетенції в Україні та Європі"; цикл
вебінарів з роботи у Web of Science від компанії Clarivate Analitics; цикл
вебінарів з роботи зі Scopus від компанія Elsevier; серію вебінарів
«Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» від компанії
"Scientific Publications – Publ.Science"; онлайн-курс «Наукова комунікація
в цифрова епоху», компанія Прометеус; цикл вебінарів «Хмарні сервіси
для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom» (м. Люблін,
Республіка Польща), International Educators And Scholars Foundation, IESF;
низку лекцій «Поводження з відходами» від ТОВ НВП «ЕКОПРОМ»;
вебінар «Практичні аспекти маркетингових, патентних та патентно103

кон’юктурних досліджень об’єктів права інтелектуальної власності» від
ДНУ УкрІНТЕІ та інші.
Протягом 2020 року приділялась увага розвитку і удосконаленню
інфраструктури бібліотеки, покращенню її матеріально-технічної бази,
підвищенню комфортності обслуговування всіх категорій користувачів.
Бібліотека отримала 37 комп’ютерів для читальних залів.
БІБЛІОТЕКА ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Провідна роль у системі бібліотечно-інформаційного забезпечення
медичної освіти ХМАПО належить бібіліотеці. Її діяльність спрямована на
вдосконалення бібліотечно-інформаційного супроводу навчального процесу.
2020 рік був дуже складним в роботі освітніх закладів, в тому числі
бібліотек. Якщо бібліотека і академія починали 1 квартал у звичайному
режимі роботи, то з другого кварталу епідемія та карантин не дали змоги
працювати як завжди. Співробітники бібліотеки робили все можливе і
неможливе, щоб допомогати користувачам отримувати необхідну
інформацію та літературу.
Велике значення має формування фонду бібліотеки, більшість фонду
бібліотеки складає наукова та навчальна література. Комплектування фонду
бібліотеки академії відрізняється від комплектування бібліотек інших ЗВО
кількістю назв та примірників. Завжди особлива увага приділяється
поповненню та оновленню фонду, а також передплаті періодичних видань.
Використовуються всі можливі джерела документопостачання: видавництва,
благодійні фонди, дари авторів, користувачів, документообмін, надходження
від офіційних установ.
Забезпеченість літературою залежить від одночасного навчання
слухачів на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах (ПАЦ) та циклах
тематичного удосконалення лікарів (ТУ). Курс навчання триває від місяця до
півроку. Постійно йде процес обміну літературою бібліотеки з користувачем,
документи видаються на термін навчання.
Пошук нових джерел та ресурсів інформації проводився постійно.
Завдяки цій діяльності поповнювались списки повнотекстових електронних
фахових видань, а також список повнотекстових періодичних видань до яких
може звертатися користувач. Цей список постійно оновлюється.
Фонд бібліотеки на 01.01.2021 р. налічує 309 420 прим.
З питання придбання літератури бібліотека співпрацює з
видавництвами «Медицина», «Весна», «УкрМедКнига», «Нова книга»,
«Університетська книга».
Всі види документів відображаються у Електронному каталозі.
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Постійно поповнюється електронний каталог літературою минулих
років. Цього року цьому питанню було надано особливої уваги.
Серед заходів, що забезпечують контроль за збереженням фондів,
особливе значення має перевірка фондів або інвентарізація. З метою
збереження бібліотечного фонду проводилась планова перевірка фонду
бібліотеки.
У бібліотечній роботі використовуються різні методи інформаційнобібліографічної діяльності. Співробітники бібліотеки здійснюють добірки
книг за темами, допомагають читачам орієнтуватися в інформаційному
просторі, рекомендують користуватися електронними ресурсами бібліотеки.
Читачам надавались консультації з основ і методики пошуку
необхідної інформації, стосовно роботи з базами даних і електронними
документами, виконувались усні запити користувачів тематичного та
фактографічного характеру.
Виконувались бібліографічні довідки, консультації, тематичні запити,
індексування з УДК. Паралельно ця робота проводилась дистанційно.
Для користувачів бібліотеки упродовж року надавалися віртуальні
довідки, здійснювалися тематичні добірки джерел, пошук літератури, пошук
персоналій, сканування, електронна доставка документів тощо. Було
створено 2 бібліографічні покажчики, які розміщені на сайті бібліотеки.
Постійно оновлюється повнотекстова база періодичних видань з відкритим
доступом та Зведений каталог періодичних видань ЗВО м. Харкова.
Вагоме місце в інформаційному забезпеченні користувачів займає
електронний каталог бібліотеки, доступ до якого здійснюється за допомогою
автоматизованої інформаційної системи UNILIB. ЕК створює основу для
виконання
різноманітних
запитів
користувачів.
Він
забезпечує
багатоаспектний оперативний пошук як за всіма елементами опису, так і за
тематикою документів та розташован на сайті бібліотеки.
Сайт бібліотеки постійно оновлюється за інформаційним наповненням.
Бібліотекою надавалася інформація про повнотекстові електронні
ресурси міжнародних мультидисциплінарних каталогів журналів відкритого
доступу, з переліком яких можна ознайомитися на сайті бібліотеки:
Бібліотека академії протягом року мала доступ до наукометричних баз
Web of Science та Scopus, доступ до повнотекстових ресурсів порталу
Springer Link.
На час карантину бібліотека отримала відкритий доступ до
електронного ресурсу Access Medicine компанії McGraw Hill.
Access Medicine – інтерактивний ресурс, призначений для підготовки
та підвищення кваліфікації фахівців у галузі медицини. Платформа пропонує
різноманітні типи документів. Про можливості доступу до баз даних
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бібліотека надавала інформацію кафедрам шляхом електронної розсилки та
через сайт бібліотеки.
Налаштовано сповіщення від наукометричних баз: на поштову
скриньку бібліотеки надходять відомості про нові публікації співробітників
академії.
На прохання науковців академії надається інформація щодо
опублікованих праць минулих років.
За домомогою антиплагіатної програми Strike Plagiarism за звітній
період бібліотекою було перевірено монографії, статті, дисертаційні роботи,
посібники.
Систематично перевірялася наявність публікацій у наукових фахових
виданнях України та наукометричних базах Web of Science та Scopus та
наявність виданих навчально-методичних посібників співробітниками
академії.
У зв’язку з переходом ЗВО на дистанційну освіту, стоїть питання
обслуговування користувачів бібліотек дистанційно. Бібліотека академії теж
частково працювала дистанційно.
Актуальними напрямками роботи бібліотеки академії є проведення
заходів з формування громадської позиції, високих моральних якостей та
духовних потреб, просвітницької роботи та популяризації українських
друкованих видань, які висвітлюють матеріали національно-патриотичного
змісту.
Серед заходів були документальні виставки «У єдності наша сила» (До
Дня Соборності України); Книжкові виставки були поставлені: «З Днем
Незалежності, Україно!» (До Дня Незалежності України); «Мужність і
відвага крізь віки» (До Дня Захисника України та Дня українського козацтва).
Було оформлено тематичну поличку «Героям Небесної Сотні присвячується»
(До Дня Героїв Небесної Сотні). До Дня Гідності та Свободи було поставлено
виставку «Події, що змінили Україну».
Були організовані книжкові виставки-досьє до ювілейних дат
письменників.
Особливу увагу фахівці бібліотеки приділяли популяризації медичних
досягнень через активну виставкову діяльність. Було поставлено
документальну виставку та зроблено список літератури «COVID-19: лікарю
треба знати». Поставлені виставки друкованих видань «Новини стоматології»
(До Міжнародного дня стоматолога); «Імунітет – запорука здоров’я» (До
Всесвітнього дня імунітету); «Малярія – хвороба не тільки мандрівників» (До
Всесвітнього дня боротьби з малярією) та ін.
Підвищення кваліфікації працівників – одне із важливих завдань
освітніх бібліотек, запорука їх життєздатності й один з напрямів роботи.
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Співробітники бібліотеки брали участь у семінарах онлайн – бібліотечних
працівників, вебінарах від компанії Clarivate Analyticsщодо можливостей
платформи Web of Science.
Наприкінці березня 2020 р. співробітники бібліотеки брали участь у
серії вебінарів, які проводив Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут». Під час вебінарів порушувалися
питання проблем пошуку, аналізу та систематизації інформації
наукометричних баз Web of Science, Scopus, Google Scholar. Окремий вебінар
був присвячений академічній доброчесності.
Цей рік був дуже складним в роботі освітніх закладів, в тому числі
бібліотек. Наразі необхідним є розвиток бібліотечних сервісів, які
допоможуть користувачеві вирішувати нагальні потреби - впровадження
дистанційних форм обслуговування.
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Стрімкі зміни в процесах розвитку суспільства в цілому та розвитку
вищої освіти зокрема диктують умови розвитку та вдосконалення функцій та
процесів діяльності Наукової бібліотеки Харківського національного
медичного університету (НБ ХНМУ).
Для забезпечення якісної підтримки навчального та науково-дослідного
процесів Університету значна увага приділялась оновленню і розширенню
дистанційних послуг та сервісів та налагодженню внутрішньої і зовнішньої
комунікації. Були створені додаткові онлайн-сервіси інформування та
оперативного реагування Бібліотеки відповідно до потреб користувачів.
Також 2020 рік для Наукової бібліотеки ознаменувався святкуванням її
100-річного ювілею. Впродовж року йшла підготовка до проведення
Міжнародної науково-практичної конференції медичних бібліотек України,
присвяченої 100-річчю Наукової бібліотеки ХНМУ та 90-й річниці
заснування ННМБУ, але у зв’язку з пандемією коронавірусу даний захід
проведено у форматі інтернет-конференції на сайті ННМБУ.
У 2020 році Наукова бібліотека ХНМУ подовжила офіційне
партнерство з Українською бібліотечною асоціацією.
У період карантинних обмежень бібліотекою організувано і проведено
різноманітні методичні, інформаційні, культурно-просвітницькі заходи для
студентів, науковців ХНМУ, фахівців інших установ в режимі онлайн і
офлайн.
Робота бібліотеки здійснювалась у змішаній формі (очно та
дистанційно) з дотриманням карантинних обмежень та велася на засадах
координації, налагодженій комунікації та узгодженості дій, у тісній взаємодії
107

з керівництвом, усіма підрозділами університету та користувачами і була, в
цілому, успішною. Кадровий потенціал сприяв підвищенню якісних
показників діяльності Бібліотеки. Основні показники роботи у 2020 році:
загальний фонд становить 1 021 697 одиниць зберігання, в т. ч. 985 524 прим.
документів та 36 173 – електронних. Кількість відвідувань на рік становить
15 779 102, видача документів – 11 253 436.
Основними категоріями користувачів Бібліотеки є студенти та
професорсько-викладацький склад університету; серед контингенту
обслугованих користувачів є лікарі-інтерни, науковці, аспіранти,
магістранти, клінічні ординатори, інші співробітники університету, а також
лікарі міста, студенти та співробітники інших установ Харкова за проектом
Харківського зонального методичного об’єднання бібліотек ЗВО «Єдина
картка читача». Цікаво, що на кінець року чисельність іноземних студентів
перевищила кількість вітчизняних і складає 55,4 % від загальної кількості
студентів, що навчаються в ХНМУ.
Пандемія COVID-19 та введення карантинних обмежень у 2020 році
безумовно вплинули на кількісні показники роботи Бібліотеки. За єдиним
реєстраційним обліком кількість користувачів Наукової бібліотеки на
01.01.2021 – 7 689.
Обслуговано всіма структурними підрозділами – 16 235 користувачів;
кількість фізичних відвідувань склала 109 529, а кількість онлайн-відвідувань
– 15 666 471, що у порівнянні з 2019 роком зросли в понад 3 рази; на всіх
пунктах обслуговування видано документів – 135 253, а віртуальна
книговидача склала 11 118 183 документів.
Бібліотека продовжує участь у проєктах з впровадження онлайннавчання, враховуючи вимоги до новітніх тенденцій розвитку сучасної
освіти. Одним з таких проєктів став доступ до програми USMLE-Rx компанії
MedIQ Learning (США, Каліфорнія), що передплачується університетом з
2019 року. Ця програма дає можливість студентам підготуватися до іспитів
КРОК-1, КРОК-2, IFOM та іспиту з англійської мови професійного
спрямування.
Загальна кількість звернень до тестів, флеш-карт, відео за звітний
період склала 29 677 переглядів проти 37 028 за аналогічний період минулого
року. Зважаючи на те, що практично півроку через карантинні обмеження ні
студенти, ані викладачі не мали можливість працювати з програмою в стінах
університету, можна констатувати, що загальні показники використання
USMLE знизились не суттєво. Використання програми USMLE-Rx як
інструмента онлайн-освіти показало, що сьогодні вона активніше
використовується здебільшого іноземними студентами для самопідготовки та
ознайомлення з системою оцінювання іспитів USMLE/IFOM.
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Бібліотека є учасником проєкту «Єдина картка читача» бібліотек ЗВО
Харкова.
Зручним інструментом та інтегрованою точкою відділеного доступу до
ресурсів власної та зовнішньої генерації в обслуговуванні користувачів, який
поєднує інформаційні, пошукові, освітні, навігаційні функції, є сайт Наукової
бібліотеки ХНМУ. У 2020 році на сайті Бібліотеки було створено окремі
розділи – «Academic Integrity» та «Дистанційні послуги».
Протягом року на сайті зареєстровано 10 367 унікальних користувачів,
29 349 відвідувань та 49 616 переглядів сторінок. Нагальним завданням
залишається осучаснення інтерфейсу та оновлення функціоналу сайту
Бібліотеки, а також створення його мобільної версії.
Репозитарій ХНМУ (ISSN 2310-8363) генерується з 2011 року як
повнотекстовий електронний архів і є потенційною складовою
Національного репозитарію академічних текстів. На кінець звітного року у
відкритому доступі знаходиться 27 108 документів. Розміщення
інформаційного масиву в репозитарій університету, забезпечення вільного
доступу в режимі 24/7, особливо в умовах дистанційного навчання, суттєво
збільшив кількість звернень до освітньо-наукового контенту і цей показник
дедалі зростає. Таким чином, протягом 2020 року було зареєстровано
5 235 581 унікальний користувач (у 2019 – 72 974), кількість завантажень
повних текстів склала 10 300 197 (у 2019 – 7 439 309), а за весь час існування
досягла майже 48 млн. Суттєво зросла також кількість відвідувань, яка у
поточному році досягла 5 354 305 сеансів (у 2019 – 136 727).
В ЕК здійснено результативних пошуків – 10 282 817, звернень до
повнотекстових документів – 817 986.
Таким чином, у 2020 році віртуальна книговидача склала 11 118 183
документа (у 2019 – 7 684 481), що у 82 рази більше за традиційну;
відвідувань – 15 666 471 (у 2019 – 4 368 715), що у 143 рази більше за
традиційні; обслуговано користувачів – 5 245 948 (у 2019 – 84 699), що у 323
рази більше за показник обслугованих користувачів традиційними формами
всіма структурними підрозділами. Бібліотека розвиває віртуальний вектор на
допомогу освітній та науковій діяльності, бере активну участь у створенні
цифрового освітньо-наукового середовища.
Культурно-просвітницьку роботу бібліотека спрямовує на професійне,
патріотичне, громадянське, морально-етичне, художньо-естетичне, фізичне та
екологічне виховання, формування здорового способу життя у молоді.
В університеті працює комісія з навчально-виховної роботи,
ГО «Студентське самоврядування ХНМУ», «Молодіжний творчий центр»,
«Інтелектуальний клуб», інші студентські об’єднання.
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Виставкова
діяльність
залишається
важливою
складовою
обслуговування читачів, значною мірою протягом 2020 року переведена у
дистанційний формат. Підготовлено 96 виставок: серед них – 73 тематичних
традиційних (1699 дж.), віртуальних – 23 (386 дж.), у рубриці «Тема на часі»
додані «COVID-19 – нова вірусна інфекція» та ін. В межах циклу постійно
діючих виставок «До ювілеїв видатних вчених ХНМУ» створено виставку
«Ювілеї видатних вчених-хірургів ХНМУ».
Традиційні виставки супроводжувались інформацією у соц.мережах
бібліотеки
Facebook
та
Instagram,
віртуальні
виставки
стали
найефективнішою формою розкриття та популяризації фондів, сприяли
різноплановому вихованню студентської молоді – вони розміщені на сайті
бібліотеки в розділі «Віртуальні експозиції» з посиланнями на Репозитарій
ХНМУ.
Університетська бібліотека продовжує кураторство студентів з метою
оперативного інформування, надання консультацій та будь-якої допомоги з
боку бібліотеки. За звітний період разом із студентами проведено наступні
заходи: фото-сушка: «Зима різна…»; виставка малюнків дітей-пацієнтів
«Health & Art»; за ініціативи міжнародної фундації HEART та сприянням
Міжнародної науково-дослідницької освітньої мережі USERN; літературномузичні вечорниці з циклу «Вишукана словесність ХНМУ»: «Діагноз –
осінь» дистанційно; круглий стіл «COVID-19 і соціум: як пандемія
коронавірусу змінила наше життя» дистанційно на платформі Google Meet.
Молодим авторам надається можливість публікувати свої творчі
шукання на сторінках нашого бюлетеню «Бібліотерапевт», виходить
студентський спецвипуск.
Бібліотека продовжує співпрацю з кафедрами й іншими структурними
підрозділами університету. До комплексу різноманітних заходів увійшли:
цикл оглядів-презентацій літератури «Медицина у дзеркалі світової
літератури» («Талант писати про медицину»); творчий вечір з презентацією
книги «Кафедра хімії очима сучасників» – спільно з кафедрою медичної та
біоорганічної хімії; нові експозиції робіт в Галереї мистецтв співробітників
ХНМУ.
Вікі-команда ХНМУ продовжує наповнення Української Вікіпедії
статтями про відомих діячів – вихованців Харківської вищої медичної школи,
за основу взято видання про видатних науковців і вихованців ХНМУ.
День відкритих дверей до Всеукраїнського дня бібліотек під час
карантину з приводу COVID-19 не проводився. Проте у 2020 році Бібліотека
долучилась до проведення «Дня відкритих дверей ХНМУ» в онлайн-форматі.
Створено сектор інформаційно-аналітичної роботи, який здійснює
інформаційно-аналітичну підтримку й супровід науково-публікаційної
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діяльності
науковців
університету
за
допомогою
інтерпретації
наукометричної аналітики, що представлена в наукометричних БД Scopus і
Web of Science (WoS). Пріоритетний напрям співпраці науковця та сектору –
індивідуальні консультації щодо використання наукометричних платформ. У
звітному році проведено 363 консультації з питань використання сервісів
наукометричних баз даних Scopus та WoS: надано 113 довідок з
підтвердження 295 наукових публікацій у періодичних виданнях, що
індексуються БД Scopus, Web of Science. Надана допомога з підтримки
(упорядкування) авторських профілів (ID Scopus, ID WoS, Orcid, Publons):
об’єднано 29 ID Scopus, ID WoS (що містять 215 публікації). Виконувалась
робота з виправлення помилок в авторських профілях, було надіслано листи
до технічної підтримки наукометричних БД (9 листів). Перевірено квартилі
за 2018-2019 рр. всіх журналів (216 назв) БД Scopus та WoS, в яких
публікувалися науковці ХНМУ. Також перевірені індекси Гірша всіх авторів
ХНМУ у БД Scopus, які публікувались у 2018-2020 рр. (822 профілі).
Підготовлено 2 предметно-орієнтованих списки наукових журналів (загалом
297 назв) за метриками SNIP (Scopus) для публікації наукових досліджень
(підготовлені дистанційно).
Проведена робота по відстеженню всіх варіантів назв ХНМУ в БД WoS,
знайдено 23 розбіжності, які були опрацьовані, відправлено листа до служби
підтримки WoS щодо їх об’єднання. Таким чином, під афіліацією ХНМУ
кількість публікацій одразу після об’єднання у січні 2020 р. збільшилась до
1088 публікацій (було 438), індекс Гірша зріс до 23 (був 16). Планується
глобальне редагування всіх профілів авторів ХНМУ та профілю організації у
БД Scopus та WoS.
У режимі ВРІ забезпечується інформацією 25 абонентів 3-х кафедр з
соціально-гуманітарних предметів, кількість наданих джерел з соціальноекономічної тематики 28. Згідно разовим запитам користувачів виконувались
усі види довідок. Всього у 2020 році виконано 3 415 запитів, серед них: усних
тематичних – 1 356, тематичних письмових – 31, з них 12 – дистанційно.
Послуги для мобільних пристроїв (ISO 6.2.14) (групові/індивідуальні
довідки, SMS- повідомлення) – 1 957.
Виконані пошуки архівуються у БД «Виконаних тематичних
інформаційних пошуків», яка сформована за алфавітним переліком назв і
вміщує 1 295 тем та налічує 175 544 аналітичних описів. Кожний тематичний
пошук містить джерела, розподілені у вигляді наданої інформації: «Списки»,
«Реферати», «Повні тексти».
Поліпшенню інформаційного забезпечення наукової та навчальнопедагогічної діяльності університету сприяє створення проблемноорієнтованих БД. Продовжується робота з ведення 6 проблемно-орієнтованих
111

БД (Здоров’я здорових; Мініінвазивні втручання; Серцево-судинні
захворювання; Вірусно-бактеріальні інфекції; Доказова медицина; Військова
медицина), за рік до них додано 135 БЗ.
Проводились
консультації
користувачів
щодо
методики
бібліографічного пошуку і використання ДБА Бібліотеки. Було здійснено
1 262 консультації.
Складено УДК до 570 наукових тем для дисертацій, робіт для
публікацій.
Інструментом онлайн-інформування користувачів є сайт Наукової
бібліотеки ХНМУ, що надає доступ до основних бібліотечних продуктів та
сервісів – електронного каталогу та окремих БД, Репозитарію ХНМУ, а також
має посилання на сторінки бібліотеки у соціальних мережах.
Наукова бібліотека не тільки постійно розвиває власні, але й
популяризує світові ресурси, перш за все, відкритого доступу, серед яких
загальнодоступні ресурси наукової медичної інформації PubMed (Medline),
Cochrane Library, Science Direct, DOAJ, Open J-Gate та інші.
Використовуються також окремі бази даних за тріал-доступом, який надають
різні установи та організації, у т. ч. Асоціація «Інформатіо-Консорціум» за
проектом eIFL Direct (Електронна інформація для бібліотек), Консорціум
JSTOR, компанія Ovid, видавництва Thomson Reuters, Springer, CABI
Publishing, Royal Society Publishing. У першому півріччі звітного року
університет мав доступ до 13 тематичних баз даних компанії EBSCO
Publishing, найбільшого агрегатора наукових ресурсів провідних видавництв
світу. Зокрема, колекція містить авторитетну інформацію в галузі медицини
та відомості широкого кола тем охорони здоров’я, включаючи медичні науки,
науку про їжу і харчування, догляд за дитиною, спортивну медицину і
загальну охорону здоров’я. Завдяки партнерству МОЗ України з British
Medical Journal університет долучився до провідних світових ресурсів
підтримки клінічних рішень і професійного розвитку – прикладних програм
BMJ Best Practice та BMJ Learning.
У червні 2020 року за кошти держбюджету було продовжено доступ до
міжнародних наукометричних баз WoS та Scopus науковим установам, в тому
числі медичним. Для співробітників бібліотеки це можливість надавати
довідки щодо індексації публікацій – 113 науковців ХНМУ звернулись за
даними з підтвердження індексації статей у БД Scopus та WoS. Кожному
надано консультацію та надруковано інформаційну довідку – більшість через
реєстрацію у Google-формі.
В межах комплексного заходу «День інформації» у традиційному
форматі проведено 2 експозиції виставки нових надходжень (решта замінена
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інформаційними постами на сторінці бібліотеки у Facebook та Instagram), на
яких представлено 222 дж.
Із співробітниками Музею історії ХНМУ створюється інтерактивний
електронний покажчик-довідник «Календар знаменних дат Харківського
національного медичного Університету», що складається на поточний рік і
доступний на сайті Бібліотеки.
Карантинні обмеження не стали на заваді проведенню заходів з
підвищення інформаційної компетентності користувачів та формування
академічної культури. З цією метою було організовано цикл онлайн-заходів:
цикл вебінарів для науковців (на платформі Zoom): «Інструменти
ідентифікації науковця – поради щодо оптимізації авторських профілів у
спеціалізованих сервісах»; «Академічна доброчесність як складова бренду
науковця»; «Системи управління бібліографічною інформацією: можливості
для науковців (на прикладі менеджера цитувань Mendeley».
Як свідчить набутий досвід, дистанційна комунікація є більш зручною і
масовою.
Наукова бібліотека є невід’ємною ланкою у поширенні засад чесних
академічних практик в університеті. Сьогодні співробітники бібліотеки
охоплюють різні напрямки роботи щодо академічної доброчесності в
університеті: спільно з кафедрою філософії та Навчально-науковим
інститутом якості освіти ХНМУ створено онлайн-курс «Академічна
доброчесність» для студентів 1 курсів: підготовлено і записано дві відеолекції: «Академічна доброчесність студента» та «Організація та методика
роботи з джерелами інформації»; розроблено лекції в межах курсу
«Академічна доброчесність» для студентів 2 курсів бібліотека долучилася до
викладання курсу з академічної доброчесності на кафедрі філософії з
використанням платформи інформаційно-освітнього порталу «Дистанційне
навчання ХНМУ»: підготовлено дві онлайн-лекції з таких тем: «Культура та
етика наукових публікацій» та «Академічне письмо: правила цитування та
оформлення списку літератури»; проводяться методичні заходи для
науковців з питань публікаційної кар’єри, запобігання академічного плагіату
тощо; здійснюється перевірка текстових документів наукового характеру на
наявність запозичень за допомогою антиплагіатних інтернет-систем
StrikePlagiarism та Unichek; курується і адмініструється напрям «Академічне
письмо
та
оформлення
публікацій»
Всеукраїнського
проєкту
«БібліоСинергія: підтримка наукових досліджень» під егідою Української
бібліотечної асоціації; створено рубрику «Academic Integrity» на вебсайті
Наукової бібліотеки ХНМУ; надається консультативна допомога з питань
правильності оформлення цитувань, бібліографічних описів, запобігання
публікацій у псевдонаукових та хижацьких журналах тощо.
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Цього року директорка І. В. Киричок взяла участь у віртуальному
заході Інфотиждень «Першокурсник 2020» – інформувала про засади
академічної доброчесності, антиплагіат-стратегію університету, знайомила з
Науковою бібліотекою, її ресурсами і можливостями.
В університеті використовуються дві антиплагіатні інтернет-системи
Unichek (Україна) і StrikePlagiarism (Польща). У 2020 році було перевірено
190 документів.
Складання бібліографічних покажчиків в електронному вигляді є
одним з пріоритетних напрямів діяльності Бібліотеки. Продовжено проєкт
цифрової репрезентації фонду рідкісних та цінних видань і формування
окремої бібліографічної бази даних «Книжкові пам’ятки» для створення
бібліографічного покажчика та представлення користувачам е-копій через
Репозитарій ХНМУ.
Продовжувалась робота над створенням другого випуску анотованого
бібліографічного покажчика «Медицина в дзеркалі світової літератури».
Складено відсутній іменний довідково-пошуковий апарат до вже виданого
біобібліографічного
покажчика
«Перцева
Жаннета
Николаевна».
Проводилась робота з підготовки бібліографічного покажчика «Праці
Володося Миколи Леонтійовича.»
Активно працювали над створенням електронного бібліографічного
покажчика «Історія Харківського національного медичного університету у
віддзеркаленні часу»: сформована БД на платформі ЕК, розміщено – 2 144
джерел.
Протягом звітного року забезпечувалося науково обґрунтоване,
оптимальне й оперативне комплектування фонду творами друку відповідно
профілю університету та інформаційних потреб всіх категорій користувачів.
У 2020 році до фонду Бібліотеки надійшло 8 554 примірники.
Поповнення фонду було здійснено за такими дисциплінами: анатомія,
гістологія, хірургія, нейрохірургія, дитячі інфекційні хвороби, педіатрія,
біостатистика, ендокринологія, основи біоетики та біобезпеки, акушерства та
гінекології, фізична реабілітація, фізичне виховання і спорт, соціальна
робота, українська мова для іноземців тощо.
З метою сприяння підготовки до Міжнародного іспиту з основ
медицини (IFOM) та іспиту з англійської мови професійного спрямування
ХНМУ у лютому 2020 року було подовжено передплату до програми
USMLE-Rx компанії MedIQ Learning (США, Каліфорнія), яка дає можливість
набути навичок для проходження тестів Step-1, Step-2. За передплатою
отримано 80 назв 442 прим. періодичних видань, з них 78 назв 440 прим.
журналів і 2 назви (2 прим.) книг передплатних серійних видань.
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За передплатою отримано нові назви журналів та серійних видань, а
саме: «Український тиждень», «Личности», Монтгомері Люсі-Мод
«Заплутане павутиння», Montgomery, Lucy Maud «A Tangled Web».
На жаль, у зв’язку з припиненням виходу деяких журналів були
проведені ануляції та комплекти отримані не в повному обсязі, а саме:
видання Білорусії – «Экстренная медицина», «Неврология и нейрохирургия.
Восточная Европа», «Офтальмология. Восточная Европа», «Психиатрия.
Психотерапия и клиническая психология», «Репродуктивное здоровье.
Восточная Европа»; видання України – «Харківська хірургічна школа»,
«Екстрена медицина: від науки до практики».
За обміном, дарунки від читачів та редакцій було отримано 62 назви
325 примірників журналів. Від редакцій отримано нові назви: «East European
Science journal», «Polski Merkuriusz lecarski», «Клінічна інформатика та
телемедицина».
В 2020 році продовжувалась робота з розсилки 3 назв (126
примірників) періодичних видань університету («Експериментальна і
клінічна медицина», «Експериментальна та клінічна стоматологія»,
«Медицина сьогодні і завтра») для бібліотек ЗВМО України, Інституту
неврології, психіатрії і наркології НАМН України та Інституту кріобіології і
кріомедицини НАМН України.
Згідно наказу ХНМУ від 01.04.2013 № 114 «Про формування
бібліотечного фонду та Репозитарію ХНМУ» кафедри університету
передають свої друковані праці до Бібліотеки з метою поповнення фонду.
Частина навчальних матеріалів не друкувалася, проте у більшості випадків їх
розміщували в Репозитарії університету.
26.02.2019 р. підписано наказ ХНМУ № 37-адм «Про забезпечення
впровадження в дію методичного модуля АСУ «Book path», яким
затверджено алгоритм використання модулю та визначено відповідальних
осіб за внесення до нього інформації про підготовку наукових, навчальних та
навчально-методичних матеріалів до видання, розміщення їх електронних
версій у Репозитарії ХНМУ та передачі друкованих примірників до фонду
НБ ХНМУ. Від дарувальників надійшли збірки наукових праць, монографії,
підручники, посібники, довідники, книги із суспільних та гуманітарних наук,
художня література. Діє акція «Подаруй бібліотеці книгу».
На 01.01.2021 року загальний фонд Наукової бібліотеки університету
складає 985 524 примірників документів.
Особлива увага приділяється ретровводу до електронного каталогу
(ЕК) та присвоєння штрих-коду кожному документу. Всього введено до ЕК
та присвоєно штрих-код – 11 974 документам, а саме з фондів: рідкісних та
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цінних видань – 689, художньої літератури – 609, авторефератів – 8 408
дисертацій, дисертацій – 472, періодичних видань – 1 796.
Протягом 2020 року вилучено з фонду бібліотеки 3 433 примірники
документів.
В ЕК та Репозитарії ХНМУ – всього на кінець 2020 року 36 925
документів:
Кількість звернень до ЕК у 2020 році склала 817 986. Загалом протягом
року користувачі здійснили 10 282 817 результативних пошуків у ЕК, за 10
років функціонування – понад 40 млн.
Бібліотека продовжує участь у корпоративних проектах, один з яких –
Зведений електронний каталог медичних бібліотек України, доступний на
вебсервері ННМБУ. Формування спільного електронного інформаційного
ресурсу відбувається шляхом інтеграції інформаційних ресурсів 21 медичної
бібліотеки України. Для нашої Бібліотеки список періодичних видань до
аналітичного розпису у 2020 році склав 9 назв, за звітний період для
відображення у Зведеному каталозі нами було представлено імпортовано –
2 749 БЗ.
Також протягом року бібліотека надає дані для Зведеного електронного
каталогу періодичних видань, які надійшли до провідних бібліотек міста
Харкова (координатор ХДНБ ім. В. Г. Короленка).
Традиційні каталоги законсервовані, виключенням є каталоги книг:
генеральний алфавітний, читацький алфавітний та систематичний. Поступово
зменшується обсяг робіт з ними – відредаговано карток всього 3 816. Не
припиняється робота з ведення і редагування генерального алфавітного
каталогу книг.
Автоматизацію бібліотечних технологій забезпечує АБІС ІРБІС64 у
складі TCP/IP сервера (без обмеження ліцензій) та окремих АРМів:
1. Адміністратор; 2. Комплектатор; 3. Каталогізатор; 4. Книговидача;
5. Книгозабезпеченість; 6. WEB-ІРБІС та БД «КОРИСТУВАЧ» (на базі ЕК).
Локальна комп’ютерна мережа бібліотеки об’єднує як автоматизовані
робочі місця для співробітників бібліотеки, так і для користувачів, загалом
205 комп’ютерів з різноманітним налаштуванням. Технічний парк налічує 11
мультимедійних комплексів для навчання і проведення наукових заходів, 3
безконтактних
сканера,
3
пересувні
інтерактивні
відеопанелі,
розмножувально-копіювальну техніку, сканери для автоматизованої видачі
документів тощо.
Науково-дослідна робота у звітному році була спрямована на
висвітлення історичних подій та сьогодення бібліотеки у зв’язку із 100річним ювілеєм і традиційно – на впровадження інноваційних технологій,
пошуку нових форм роботи з ресурсами та користувачами, обміну
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професійним досвідом тощо. Публікаційна активність є одним з результатів
науково-дослідної роботи. У 2020 році співробітники бібліотеки підготовили
8 доповідей на різноманітні конференції, 2 статті, а також разом із
співробітниками університету стали співавторами та укладачами 3 науковопопулярних видань з історії та сьогодення ХНМУ, спільно з ННМБУ збірки
матеріалів МНПК – всього 14 публікацій.
Всі роботи представлені повними текстами в рубриці «Наші праці» на
сайті бібліотеки з посиланнями на Репозитарій ХНМУ.
Бібліотека співпрацює з редакцією газети «Медичний університет».
Протягом ювілейного року співробітники висвітлювали історію та сучасність
бібліотеки на шпальтах газети. Було опубліковано 7 статей.
Методична робота була направлена на вдосконалення алгоритму модуля
АСУ університету «Шлях книги», узгодження подачі даних для Зведеного
каталогу передплачених періодичних видань бібліотек ЗВО ІІІ-ІV р. а. ХЗМО;
редагування е-каталогу та БД, алгоритмів ретровводу різних колекцій
бібліотечного фонду, зокрема авторефератів та дисертацій, розгляд типових
помилок при створенні бібліографічних записів; вдосконалення алгоритму
цифрової репрезентації та паспортизації фонду рідкісних та цінних видань;
організацію віртуальних виставок, ЕДД; роботу з кафедрами щодо складання
паспорту інформаційного забезпечення навчальних дисциплін, вдосконалення
роботи кураторів 1-6 курсів, використання корпоративних поштових акаунтів
для інформування користувачів; роботу над оновленням положення про
відділ та його сектори: інформаційно-бібліографічного забезпечення
користувачів,
обслуговування
англомовних
студентів;
написання
технологічних інструкцій запису читачів, видачі літератури в читальному залі
та на абонементі, перереєстрації користувачів, роботи з боржниками у
читальному залі, підписання обхідного листа; організацію роботи
новоствореного сектору інформаційно-аналітичної роботи, супроводу
науково-публікаційної діяльності науковців університету та проведення
наукометричної аналітики в міжнародних БД Web of Science та Scopus,
дистанційних послуг та віртуальної довідки у Вайбері; моніторинг та
визначення стратегічних підходів до функціонування сайту бібліотеки та її
сторінок у соціальних мережах, АБІС ІРБІС 64, оновлення платформи
Репозитарію ХНМУ, оптимізацію різноманітних звітних та облікових форм,
забезпечення працездатності технічного парку бібліотеки, технічна підтримка
проведення державних іспитів в онлайн-форматі, що проходили на території
бібліотеки, видання бюлетеню «Бібліотерапевт», архівування даних тощо.
Сайт бібліотеки протягом звітного року редагувався й поповнювався
новою інформацією: в меню «Інтернет-ресурси» додано банер Springer Nature
з гіперпосиланням до повних текстів БД; в меню «Віртуальні виставки»
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доданий розділ «Майстри художнього слова»; в меню «Наші конференції»
додано матеріали ювілейної міжнародної конференції «Медичні бібліотеки
України: досвід, традиції, інновації»; оновлено меню «Структура бібліотеки»,
замінено всі електронні поштові адреси на нові корпоративні акаунти,
створені на домені ХНМУ @knmu.edu.ua, тощо.
Проводилась робота з електронним архівом університету –
Репозитарієм ХНМУ. Наукова бібліотека здійснювала організацію,
формування та технічну підтримку інституційного репозитарію, задля
популяризації ідеї відкритого доступу, збереження й просування
інтелектуальних здобутків університету. В умовах дистанційного навчання,
головною метою роботи з Репозитарію ХНМУ стало просування його
науково-освітнього контенту та забезпечення безперервної роботи у форматі
24/7. Також були змінені дизайн, інтерфейс репозитарію та розроблено його
логотип.
Бібліотека здійснює кураторство сторінок «Наукова бібліотека
Харківського національного медичного університету» і «Благодійний проєкт
«Світ у дитячих долоньках», представлених у соціальних мережах Facebook
та Instagram.
Протягом
року
здійснювалась
інформаційно-аналітична
консультативна підтримка та супровід науково-публікаційної діяльності
науковців університету щодо використання наукометричних БД Scopus і
WoS. Надавались індивідуальні консультації науковцям університету щодо
створення, редагування та ефективного використання «Бібліометричних
профілів» сервісу системи Google Scholar. В межах методичної допомоги в
організації та координації роботи науковців університету з наукометричними
базами даних проводились семінари та майстер-класи щодо створення та
ведення авторських профілів у системах Google Scholar, Publons, Scopus,
ORCID.
Як куратор впровадження навчальної програми тестів USMLE-Rx з
метою підготовки студентів до міжнародних іспитів з основ медицини
USMLE/IFOM Наукова бібліотека продовжувала курування цього напряму
діяльності в університеті.
В звітному році продовжилась робота з модулем АСУ «Шлях книги»
(Book path), що за сприянням бібліотеки розпочалась в університеті в 2019
році.
Протягом 2020 року в університеті проходила акредитація ОПП
«Фізична терапія, ерготерапія» за спеціальністю 227 Фізична терапія,
ерготерапія, рівень вищої освіти – другий (магістерський); ОПП «Соціальна
робота» за спеціальністю 231 Соціальна робота, рівень вищої освіти –
бакалавр; ОНП «Технології медичної діагностики та лікування» за
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спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування, рівень
вищої освіти – доктор філософії.
В межах акредитаційних дій Наукова бібліотека приймала участь як
підрозділ, що входить до матеріально-технічної бази університету і
забезпечує інформаційний супровід навчально-виховного та науководослідного процесів університету.
У звітному році також була проведена міжнародна інституціональна
акредитація ХНМУ. У межах акредитаційних дій співробітники бібліотеки
готували матеріали, які ввійшли до звіту про самооцінку діяльності
університету згідно зі стандартами та Інструкцією з міжнародної акредитації
медичних установ освіти НААР/ІААR за кордоном (на основі WFME/АМSE),
та взяли участь в підготовці й проведенні онлайн-презентації університету
для міжнародної акредитаційної комісії 23-25.11.2020 року.
Наукова бібліотека разом зі студентами започаткувала проєкт
«Харківська вища медична школа в Українській Вікіпедії». Вікі-команда
ХНМУ ставить за мету наповнення Української Вікіпедії статтями про
відомих діячів – вихованців Харківської вищої медичної школи, за основу
взято видання про видатних науковців і вихованців університету.
04.11.2020 р. відбулась онлайн-зустріч співробітників Наукової бібліотеки зі
студентами ХНМУ для обговорення співпраці по наповненню Вікіпедії.
У звітному році продовжувала свою роботу Бібліотечна рада
університету у складі. 12 листопада 2020 року відбулось чергове засідання
Бібліотечної ради, цього року – в дистанційному форматі. Розглядалися такі
питання: інформаційне забезпечення освітнього і наукового процесів ХНМУ
в умовах пандемічних викликів; робота Наукової бібліотеки ХНМУ в умовах
карантинних обмежень і переходу на дистанційний формат навчання; доступ
до ресурсів AccessMedicine від McGraw-Hill (США): стан та перспективи
використання для забезпечення освітнього процесу в дистанційному форматі.
19 листопада 2020 року директор І. В. Киричок виступила на засіданні
Вченої ради ХНМУ із щорічною доповіддю «Про стан і перспективи
розвитку інформаційно-бібліотечного забезпечення навчальної, науководослідної, методичної та виховної роботи в ХНМУ».
Активно йшла робота по підготовці та проведенню Міжнародної
науково-практичної конференції «Медичні бібліотеки України: досвід,
традиції, інновації», присвяченої 100-річчю Наукової бібліотеки ХНМУ та
90-й річниці заснування ННМБУ, згідно «Реєстру з’їздів, конгресів,
симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2020
році». Карантинними обмеженнями, введеними в середині березня 2020 року,
було заборонено проведення конференції в очному форматі, очікування щодо
її проведення в очному форматі восени не виправдалися (карантинні
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обмеження діяли протягом всього року), тому захід було проведено в форматі
Інтернет-конференції на сайті ННМБУ.
Протягом звітного року продовжилась робота з наповнення
Української Вікіпедії матеріалами про відомих діячів, вихованців
Харківської медичної школи.
Протягом звітного року проводилась робота з координації участі
бібліотеки у корпоративних проєктах. Протягом року директор І. В. Киричок
і заступник директора з ІТ Т. Б. Павленко як куратори і адміністратори
напряму «Академічне письмо і оформлення публікацій» проєкту УБА
«БібліоСинергія: підтримка наукових досліджень» підтримували його
наповнення інформаційними матеріалами, обговорювали організаційні
питання.
Продовжувалась робота у проєктах створення: Зведеного ЕК медичних
бібліотек України на чолі з ННМБУ; Зведеного ЕК періодичних видань,
передплачених бібліотеками ЗВО м. Харкова на чолі з ЦНБ ХНУ ім.
В. Н. Каразіна; Зведених каталогів вітчизняних та іноземних періодичних
видань до ННМБ (Київ) та ХДНБ ім. В. Г. Короленка надавали відомості про
періодичні видання, що надійшли до фонду НБ ХНМУ протягом року.
У 2020 році фахівці бібліотеки продовжували створювати корпоративне
видання – щомісячний бюлетень «Бібліотерапевт», що складається з таких
рубрик: «Україна – цікаво знати», «Читання зі смаком», «Колодязь книжкової
мудрості», «Хроніка, події», «Фундатори», «Мій рід, моє коріння». Робота
над випусками у звітному році була ускладнена карантинними обмеженнями,
проте завдяки спільним зусиллям усі 12 щомісячних номерів та 4
студентських спецвипуски вийшли у світ. За весь час існування випуски
бюлетеню «Бібліотерапевт» переглянули 23 092 рази.
Актуальною формою підвищення кваліфікації є активна участь
співробітників у різноманітних фахових науково-практичних заходах як
регіонального, так і міжнародного рівня. У звітному році співробітники НБ
ХНМУ взяли участь у таких заходах: очно – «Медицина третього
тисячоліття» Секція «Суспільно-гуманітарні науки. Психологія та
педагогіка» міжвузівської конференції молодих вчених та студентів ХНМУ;
дистанційно: вебінар «Мистецтво академічного письма: практичні поради»
під егідою Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні; вебінар
ВГО Українська бібліотечна асоціація спільно з Goethe-Institut Ukraine
«Навички стресостійкості для бібліотекарів»; вебінар «Нові функції Unicheck
та лайфхаки для дистанційного навчання під час карантину»; спільний
вебінар компаній Clarivate і Антиплагіат «Етика наукових публікацій і
інструменти підвищення їх якості: Web of Science і Антиплагіат»; онлайнсемінар про функції та можливості платформи AccessMedicine від компанії
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McGraw-Hill, США, та ABE-IPS, Польща; онлайн-лекція «Практика
віртуального інформаційно-бібліографічного обслуговування» Національної
бібліотеки Білорусі; ZOOM-вебінар від компанії Unicheck Україна «Швидко
та просто: як перевіряти роботи на плагіат за допомогою Unicheck»; онлайнлекція
«Практика
віртуального
інформаційно-бібліографічного
обслуговування», Національної бібліотеки Білорусі; онлайн-конференція від
Міністерства культури та інформаційної політики України щодо презентації
проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу» (нова редакція) в рамках проведення
громадського обговорення та багатьох інших.
Всього: фахових заходів – 37, взяли участь – 26 співробітників,
отримано сертифікатів – 33.
Співробітники бібліотеки взяли участь у Циклі онлайн-семінарів щодо
використання Web of Science від компанії Clarivate, зокрема: Оценка научной
результативности инструментами Clarivate Analytics; Web of Science: система
навигации в мире научных публикаций; Практические рекомендации по
публикации в международных журналах; Що нам готує новий інтерфейс Web
of Science Core Collection; Критерії та процедура відбору видань до Web of
Science Core Collection; Профіль установи у Web of Science: створення,
корегування, використання; Можливості аналітичного інструменту InCites;
Наукова комунікація в цифрову епоху. Обговорюємо тести разом; Web of
Science. Контрольні запитання; Публікації в міжнародних виданнях.
Пройшли навчання на онлайн-курсах: Scopus Certification Program for
Librarians – Elsevier (англійською мовою); англійська для початківців.
Elementary level (A1-A2); базовий курс із цифрової грамотності – «Дія.
Цифрова освіта»; «Бібліотека – відкритий публічний простір» – ВГО
«Українська бібліотечна асоціація»; Вступ до критичного мислення – ВУМ
online та багато інших.
Серед внутрішньо-бібліотечних заходів – постійно діючі тренінги:
Школа каталогізатора та Школа консультанта. Практикуються також
наставництво, створення комплексних робочих груп за окремими напрямками
діяльності, огляди професійної літератури, доповіді-презентації щодо
актуальних тем чи впровадження новітнього досвіду, надання методичних
порад та консультацій тощо.
Впродовж року відбувалось зохочення працівників та визнання їх
досягнень До Дня медичного працівника від керівництва ХНМУ до 100-річчя
Наукової бібліотеки від керівництва ХНМУ співробітники отримали Подяки
та Грамоти.
У звітному році університетом висунуто кандидатуру директорки
І. В. Киричок для участі у ХХІІ Обласному конкурсі «Вища школа
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Харківщини – кращі імена», в якому вона стала дипломанткою у номінації
«Директор (завідувач) бібліотеки» (нагородження 30 грудня 2020 року).
Наукова бібліотека підтримуємо волонтерський рух університету.
Заснований бібліотекою у 2016 році благодійний проєкт «Світ у дитячих
долоньках» об’єднує волонтерів, які допомагають в організації дозвілля
маленьких пацієнтів онкологічних відділень 1-ї та 16-ї дитячих лікарень і
вихованців Дитячого будинку № 3 Харкова. До введення карантину
волонтери приходили до дітей з подарунками, займалися разом творчістю,
спілкувались з ними, читали оповідання та ін., після введення карантину –
збирали «Коробки хоробрості», набори для творчості і відвозили своїм
підопічним.
За традицією до Всеукраїнського дня бібліотек та з нагоди 100-річчя
нашої бібліотеки профспілка університету організувала для колективу
бібліотеки екскурсію мальовничими місцями Слобожанщини «Слобожанська
Швейцарія. Зміїв – Коропови Хутори», 25.09.2020 р.
Нове у Науковій бібліотеці у 2020 році.
Послуги:
•
«Дистанційні послуги НБ ХНМУ» на сайті бібліотеки;
•
«Віртуальна довідка НБ ХНМУ» у Вайбері.
•
Проведення різноманітних заходів на платформах ZOOM, Google Meet.
•
Впровадження курсу «Академічна доброчесність»:
•
для студентів 2 курсу – підготовлено та проведено дистанційно лекційні
заняття спільно з кафедрою філософії та Навчально-науковим інститутом
якості освіти ХНМУ, від бібліотеки 2 теми:
 «Культура та етика наукових публікацій» (Частина 1. Академічна
публікація як результат наукових досліджень: поняття, функції, основні види.
Підготовка та оформлення наукових публікацій; Частина 2. Академічний
плагіат та його різновиди. Інструменти для перевірки тексту на унікальність.
Антиплагіат-стратегія ХНМУ);
 «Академічне письмо: правила цитування та оформлення списку
літератури».
•
для студентів 1 курсу – створено онлайн-курс «Академічна
доброчесність» на платформі дистанційного навчання MOODLE (автори
курсу: викладачі – В. Дейнека, В. Домніч, К. Карпенко; бібліотекарі –
І. Киричок, С. Кравченко, Т. Павленко): від бібліотеки 2 теми:
 «Академічна доброчесність студента»;
 «Організація та методика роботи з джерелами інформації».
•
У структурі інформаційно-бібліографічного відділу створено сектор
інформаційно-аналітичної роботи, який здійснює інформаційно-аналітичну
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підтримку та супровід науково-публікаційної діяльності науковців
університету (з 1 січня 2020 р.).
•
Отримано доступ до ресурсів платформи «Springer Nature» за кошти
держбюджету, розпочато роботу щодо завантаження, редагування та
внесення бібліографічних описів до електронного каталогу;
Започатковано проєкти:
•
«Веб-навігатор фахово-орієнтованого е-контенту відкритого доступу»,
який акумулює вебпосилання на повнотекстові книжкові видання
навчального та наукового характеру з інституційних репозитаріїв ЗВО та
наукових установ України;
•
наповнення Української Вікіпедії з командою студентів.
•
Розпочато участь у створенні е-архівів журналів ХНМУ на платформі
Open Journal Systems.
•
Проведено підготовку віртуального сервера для контролера домену
Active Directory, створення його підрозділів Staff, Library computers, Загальні
ресурси.
•
Оновлено програмне забезпечення Репозитарію ХНМУ до версії 6.3
DSpace, змінено інтерфейс та створено логотип.
•
Завершено реєстрацію Репозитарію ХНМУ для індексації його
матеріалів в агрегаторі наукових праць WordCat.
НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА
ЧЕРКАСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ
2020 рік вніс свої корективи і став глобальним викликом для всього
людства через коронавірусну інфекцію. Були запровадженні значні
обмеження у бібліотечному обслуговуванні. Але, незважаючи на обставини
що склалися, Наукова медична бібліотека залишається базовою ланкою
Черкаської медичної академії (ЧМА), основним завданням якої є надання
знань та інформації своїм користувачам.
Основним джерелом інформації бібліотеки є документальний фонд,
який відповідає інформаційним потребам користувачів. Фонд нашої
бібліотеки є гетерогенним та унікальним.
На 01.01.2021 року бібліотечний фонд нараховує 194 623 примірника
документів. Всього за звітній період до фонду надійшло 8 606 прим. видань.
Багато років поспіль пріоритетним завданням розвитку бібліотеки є
створення електронного каталогу (всього 101 499 записів) та власних баз
даних (2 890 записів). Станом на 01.01.2021 року масив електронних записів
налічує 104 389.
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Наряду з електронним каталогом в бібліотеці використовують
традиційні карткові каталоги. Всього масив довідково-пошукового апарату
налічує 1 344 347 карток.
Вже понад 10 років бібліотека є членом бібліотечної корпоративної
системи, створеної на базі Національної наукової медичної бібліотеки
України. Для зведеного електронного каталогу медичних бібліотеки України
опрацьовувалось 12 журналів, зроблено 336 електронних записів.
Наукова медична бібліотека активно використовує сучасні засоби
наукової комунікації, зокрема, дистанційний метод надання інформації
(виконано 302 замовлення). Створює власні інформаційні продукти (534
джерела, тиражем 1 234): інформаційні бюлетені нових надходжень,
рекомендаційні списки літератури, тематичні та інформаційні списки
документів.
Особливістю обслуговування наукових бібліотек є наявність
диференційованого та вибіркового розповсюдження інформації (ДЗК та ВРІ).
Всього 29 абонентів, 85 тем, надано 970 джерел.
Задоволення інформаційних потреб користувачів відбувається через
комплексні масові заходи: Дні інформації, Дні фахівця, конференції, виїзди
на колегії Управління охорони здоровʼя Черкаської обласної державної
адміністрації (ЧОДА), які проводяться згідно річному Плану організаційних
заходів Управління охорони здоровʼя ЧОДА разом з головними фахівцями
області та Черкаської медичної академії.
На жаль, у звʼязку з карантинними обмеженнями кількість заходів
значно скоротилася. Всього проведено 6, відвідало 527 чоловік, було надано
1 075 джерел для перегляду.
Метою сучасного обслуговування є максимально повне задоволення
інформаційних потреб користувачів.
Станом на 01.01.2021 року бібліотека нараховує 4 866 читачів. З них:
2 883 студенти; 131 професорсько-викладацький склад; 36 організатори
охорони здоровʼя; 1 694 медичні та наукові працівники; 122 інші.
Відвідувань 20 460. Видано 83 371 примірників документів.
З метою поліпшення інформованості про документальний фонд
бібліотеки було організовано 26 тематичних книжкових виставок (430 м
джерел), 6 переглядів медичної літератури (1 075 джерел) різної тематики:
«Короновірусна інфекція», «Розвиток медицини Черкащини», «Рідкісні і
цінні видання з медицини ХІХ-ХХ ст.» та ін.
Головним і найважливішим завданням для бібліотеки у 2020 році була
оптимізація фондів на основі поетапного кількісного скорочення шляхом
очищення фондів від зношеної, морально застарілої, непрофільної, дублетної
літератури. Це важлива, кропітка та трудомістка робота, яка вимагає значних
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фізичних затрат та зосередженості. Всього з фонду вилучено 13 978 прим.
документів.
До Всеукраїнського дня бібліотек була влаштована презентація
бібліотеки з метою знайомства з її структурою, правилами користування та
унікальним фондом, організовані тематичні фотозони, проведено майстерклас з використання електронного каталогу для студентів академії.
Фахівці бібліотеки були учасниками міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції «Медичні бібліотеки України: досвід, традиції,
інновації» та циклу вебінарів «Культурні та креативні індустрії для
бібліотекарів», організованих УБА.
Бібліотека працює в автоматизованій програмі ІРБІС, всі робочі місця
комп’ютеризовані, як для працівників, так і для читачів, має вільний доступ
до Інтернету та Wi-Fi. В 2020 році було придбано організаційну техніку для
штрихкодування фондів, що покращить його облік та зберігання.
БІБЛІОТЕКА БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ, М. ЧЕРНІВЦІ
В бібліотеці обслуговуються науково-педагогічні та педагогічні
працівники, аспіранти, докторанти, магістранти, клінічні ординатори,
інтерни, працівники кафедр та підрозділів університету, студенти денної та
заочної форм навчання, викладачі та студенти інших вищих навчальних
закладів міста. За звітний період в бібліотеці було обслужено 22 200 читачів.
Відвідування склало – 211 900. Книговидача – 394 720 примірників. Надано
16 493 довідки.
Для зручності користувачів у читальному залі надавалися послуги
щодо ксерокопіювання, сканування та роздрукування з флешки.
Для естетичного оформлення читальних залів виготовлені стенди з
інформацією про лауреатів Нобелівської премії – вихідців з України.
Серед одних з пріоритетних напрямків роботи бібліотеки протягом
2020 року було підвищення рівня та оперативності довідкового й
інформаційного обслуговування читачів. Довідковий апарат бібліотеки, яким
можуть користуватися відвідувачі, складається з каталогів: алфавітний
книжковий україномовних та російськомовних видань; систематичний
книжковий; алфавітний каталог авторефератів; систематичний каталог
авторефератів; алфавітний каталог іноземної літератури; систематичний
каталог іноземної літератури; предметний та картотек: «Періодичні
видання»; «Дисертації»; «Персоналії»; «Наукові праці співробітників
БДМУ»; «Буковина» (краєзнавча); «Медична бібліографія».
У 2020 році з використанням каталогів та картотек було надано 4 210
довідок. Відвідувачам надано 577 консультацій.
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Крім пошуку необхідної інформації в каталогах та картотеках,
відвідувачі могли скористатися тематичним пошуком в електронних
каталогах АБІС «ІРБІС 64» та «Liber media». Було здійснено пошук за 120
темами з використанням 13 026 джерел.
Для поповнення краєзнавчої картотеки було переглянуто 161 номер
газет («Буковинське віче», «Буковина», «Молодий буковинець», «Здоров’я
Буковини», «Чернівці», «Новости медицины и фармации Украины», «Освіта
Буковини»), з них опрацьовано 1 720 статей, написано 180 карток.
У читальному залі періодичних видань, рукописів та каталогів є вісім
папок по краєзнавству, відповідно до краєзнавчої картотеки, які постійно
поповнюються новими матеріалами: Вулиці та площі міста; Визначні особи
краю; Письменники Буковини; Традиції та звичаї на Буковині; Історія
БДМУ (про нас пишуть); Охорона здоров’я на Буковині; БДМУ: Сьогодення
і перспективи розвитку; Публікації науковців БДМУ.
У 2020 році було створено дві нові папки: «БДМУ: сьогодення і
перспективи розвитку» та «Публікації науковців БДМУ».
Проводиться перевірка документів на наявність плагіату. В 2020 році
звернулося 102 науковця та перевірено 275 документів.
З метою наближення бібліотечних фондів до читача, були оформлені
виставки «На перехрестях періодики» та «Інноваційні методи викладацької
роботи у медичному університеті» для яких протягом року було підібрано
260 назв періодичних видань.
У зв’язку з невідповідністю рубрикатора MESH, за яким формується
електронний каталог бібліотеки АБІС «ІРБІС 64», рубрикатору, за яким було
сформовано попередній предметний каталог «Liber media», було здійснено
паралельна предметизація журнальних статей відповідно до існуючого
предметного каталогу. За звітній період запредметизовано і влито у
предметний каталог 120 карток.
Було проведено ряд інформаційно-освітніх заходів: для магістрів та
аспірантів у травні було організовано онлайн заняття «Як запобігти плагіату
в академічному середовищі»; в рамках дня спеціаліста до Всеукраїнського
дня психолога, був проведений науково-практичний семінар онлайн – «Ігри у
які грають люди. Трансактний аналіз Е. Берна», до 110-річчя від дня
народження; до Дня Науки в Україні бібліотекою було проведено: онлайн
семінар «Що таке плагіат та чому важлива академічна доброчесність» та
вебінар – «Електронні сервіси та інформаційні ресурси бібліотеки для
майбутніх науковців».
Працівниками бібліотеки були проведені просвітницькі заходи
англійською мовою онлайн, зокрема: до Всесвітнього дня зору інформаційна
година «Догляд за очима для всіх»; до Всесвітнього дня боротьби з цукровим
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діабетом інформаційна година «Діабет стосується всіх: бережіть себе і своїх
рідних!»; до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом круглий стіл «Разом ми
переможемо СНІД»; в рамках дня інформації та до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом була проведена інформаційна година онлайн «Що треба
знати про СНІД».
Проведено 8 оглядів нових надходжень.
Активно працює бібліотека в плані дистанційного інформування
користувачів. Одним з ефективних засобів масового інформування є власний
вебсайт бібліотеки.
Для користувачів бібліотеки на сайті продовжує функціонувати WEBІРБІС 64 з доступом до дев’яти баз даних електронного каталогу АБІС
«ІРБІС 64»: «Електронний каталог БДМУ», «Періодичні видання»,
«Дисертації та автореферати», «Фонд рідкісних видань», «Видання на CD»,
«Публікації засновників кафедр БДМУ», «Періодичні видання»,
«Нововведення у сфері охорони здоров’я». Дев’ятою стала створена у 2020
році база даних «Доступ до повнотекстових книг Springer Nature (через IPадреси БДМУ)». Оновлені сторінки розділу «Фонди бібліотеки». Регулярно
доповнюється сторінка «Нові надходження».
Оновлювалася сторінка «Книги науковців БДМУ», яка інформує
користувачів про книжкові видання співробітників університету. Вказані
видання розподілені на сторінці за роками (починаючи з 2010 року) та
видами: підручники, навчальні посібники, монографії, англомовні видання.
Інформація про кожну книгу представлена у формі палітурки,
бібліографічного опису, анотації та змісту.
Доповнилися новими матеріалами сторінки «БДМУ ― в газетах» й
«Інформбюлетені».
У розділі «Електронні сервіси» створені два нові електронні сервіси:
«Підбір журналів для наукової публікації» і «Супровід у «Springer Nature»
(надання консультацій щодо роботи з повнотекстовою зарубіжною базою
даних наукової інформації «Springer Nature»).
На сайті розміщені активні банери з переходом на повнотекстову
зарубіжну базу даних наукової інформації «MEDLINE® with Full Text
(EBSCO)», наукометричні бази даних «Web of science» і «Scopus»,
повнотекстову наукову базу даних книг «ScienceDirect», базу даних
повнотекстових книг «Springer Nature», спеціалізовану базу даних
Українського інституту інтелектуальної власності «Винаходи (корисні
моделі) в Україні»; новий ресурс для науковців, призначений для
автоматизованої коректури англомовних академічних (наукових) текстів
«Writefull», оновлений банер-посилання на український ресурс для науковців
Open Ukrainian Citation Index (OUCI).
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Розділ
«Інформаційні
ресурси»
доповнений
сторінками
«Систематизація наукових баз даних (за типом доступу) /віртуальний
покажчик/, «Національний репозитарій академічних текстів», «Патентні
ресурси», «Інформаційно-комунікативні платформи для науковців»,
«Науково-дослідні установи МОЗ України».
У розділі «Науковцю» створені сторінки «Наукові фахові видання» й
«Академічна доброчесність».
В розділі «Студенту» оновлена інформація на сторінках «Вчимося з
бібліотекою» та «Learn with our library»: розміщені списки наявної у
бібліотеці сучасної навчальної літератури з усіх навчальних дисциплін для
вітчизняних та іноземних студентів за усіма спеціальностями.
Доповнився розділ сторінкою «Академічна доброчесність».
На головній сторінці сайту розміщений webпутівник для науковців
«COVID-19 — в наукових інформаційних ресурсах».
До Дня науки в Україні на сайті були представлені віртуальний огляд
журналів з фонду бібліотеки «Наукова періодика — цінний орієнтир для
студента-науковця», віртуальна екскурсія читальним залом наукової
літератури з відкритим доступом «Відчиняємо двері у світ науки. Оpen the
door to the world of science» (для вітчизняних та іноземних студентів),
віртуальна інформаційна довідка «Вітчизняні та зарубіжні біомедичні
журнали, що індексуються в наукометричних базах даних», відео-презентація
«Сучасні наукові видання БДМУ».
Доповнювалися інформацією про заходи, що проводилися бібліотекою
у 2020 році, сторінки розділу «Інформаційно-освітні заходи» та «Культурнопросвітні заходи». Висвітлювалися тематика, мета, хід проведення заходів,
участь у них студентів і викладачів. Замітки ілюструвалися фотографіями.
На сайті бібліотеки продовжували експонуватися віртуальні виставки:
«Світова класика — найкращі романи», «Відомі письменники — лікарі»,
«Бібліотека великих письменників», «Майстри та шедеври», «Наука з
минулого у майбутнє», «Подорож у фармацію», «Фармація у літературному
просторі» тощо.
На головній сторінці сайту щодня поповнюється поетичними рядками
рубрика «Мелодія рими».
Ілюстрованими слайдами щодня доповнювався дайджест «Вчимося у
видатних».
Усе вищевказане робиться з метою формування естетичної культури
читачів та залучення їх до читання корисної прози та поезії.
Продовжує надаватися віртуальна послуга «Визначення індексів УДК
та авторського знака для документів» шляхом надсилання запитів до
бібліотеки та оперативних відповідей на них електронною поштою. Дана
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послуга економить час співробітників університету та студентів. У 2020 році
надано 1 247 таких довідок.
У рамках електронного сервісу «Супровід у «MEDLINE®with Full
Text» (EBSCO)» було надано 10 усних консультацій. Бібліотека приєдналася
до ініційованої Міністерством охорони здоров’я всеукраїнської соціальної
кампанії з підтримки медичних працівників, зусилля яких спрямовані на
боротьбу з COVID-19.
За звітний період зафіксовано 27 485 відвідувань сайту.
Продовжує оновлюватися сторінка бібліотеки в соціальній мережі
Facebook.
Продемонстровано 13 тематичних відео, спрямованих на патріотичне й
культурно-естетичне виховання студентів.
Протягом року продовжувалася робота по наповненню сайту
«Університетознавство». Було створено 6 нових сторінок. Серед них:
«Заслужені лікарі України (лікарі БДМУ)» (74 картки); «Славетні імена
БДМУ» (286 карток); «Навчально-лікувальний центр «Університетська
клініка», ін.
Автоматизація та інформатизація є необхідною умовою організації
продуктивної роботи бібліотеки та якісного бібліотечного обслуговування.
У бібліотеці діють автоматизовані бібліотечні інформаційні системи
«ІРБІС 64» та «Liber Media». АБІС «ІРБІС 64» функціонує в усіх відділах
бібліотеки.
В даний час на 30 комп’ютерах співробітників бібліотеки встановлено
20 робочих місць у АРМ «Каталогізатор», завдяки чому продовжується
якісне наповнення електронного каталогу.
Загальна база даних АБІС «ІРБІС 64» для зручності користування нею
співробітниками бібліотеки та веб-користувачами розподілена на дев’ять баз
даних: «Електронний каталог БДМУ», «Періодичні видання», «Дисертації та
автореферати», «Фонд рідкісних видань», «Видання на CD», «Публікації
засновників кафедр БДМУ», «Періодичні видання», «Нововведення у сфері
охорони здоров’я», «Доступ до повнотекстових книг Springer Nature (через
IP-адреси БДМУ)».
З метою автоматизованого обліку книговидачі (видача/проведення) у
бібліотеці здійснюється штрих-кодування літератури.
У звітному році продовжувався імпорт-експорт записів по системі
корпоративної каталогізації за правилами Корпорації медичних бібліотек з
аналітичного розпису медичних журналів. Зі зведеного електронного
каталогу медичних бібліотек України в електронний каталог бібліотеки
імпортовано 291 номерів журналів та 4 407 журнальних статей, експортовано
– 20 номерів журналів та 1 183 статті.
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Продовжує
здійснюватися
конвертація
електронних
видань
співробітників університету у базу повнотекстових електронних варіантів
навчальної літератури, на даний час конвертовано 74 електронних видань.
Постійно проводиться робота щодо підтримання комп’ютерної техніки
бібліотеки у справному стані та безперебійної роботи сервера. Це необхідно
для цілодобового доступу користувачів бібліотеки до електронної бази АБІС
«ІРБІС 64» через сайт бібліотеки, а також функціонування системи «Liber
Media».
Важливими завданнями бібліотеки залишаються адміністрування
наявних модулів і елементів системи АБІС «ІРБІС 64», удосконалення
автоматизації робочих циклів, процесів та існуючих технологій.
Періодичні видання передплачуються, виходячи з їх актуальності для
наукового та навчального процесів, пропозицій професорсько-викладацького
складу університету за поданням завідувачів кафедр й погодженням
керівництва вишу. Станом на 31.12.2020 р. у бібліотеку надійшло 3 121 прим.
літератури. Отримали в дар 1 244 примірників літератури. На 2020 рік було
передплачено 18 назв газет і 72 назви журналів (здебільшого медичного
спрямування).
Протягом звітного періоду бібліотекою отримано 287 журналів та 950
газет.
Крім цього, в бібліотеку надійшло і було опрацьовано 13 дисертацій, 2
магістерські роботи, 275 авторефератів, 1 методична рекомендація.
Кожна вперше отримана книга, автореферат, дисертація, магістерська
робота класифікується за таблицями УДК й предметизується. Протягом
звітного року на твори друку були присвоєно 525 класифікаційних індексів.
Згідно з домовленістю про обмін науковими періодичними виданнями
між нашою бібліотекою та бібліотекою Харківського національного
фармацевтичного університету у 2020 році в Харків надсилалися журнали
БДМУ: «Буковинський медичний вісник», «Клінічна та експериментальна
патологія». Натомість, наша бібліотека отримувала журнали: «Український
біофармацевтичний журнал» та «Соціальна фармація в охороні здоров’я».
Згідно з розподілом переліку найменувань журналів у звітному році
Корпорацією бібліотеці було визначено для систематизації 7 назв журналів.
Крім цього, наші співробітники здійснювали аналітичний розпис статей
журналів, що системою корпоративної каталогізації не розписуються.
Опрацьовано 180 журналів, статті яких підлягають аналітичному
розпису і предметизації. Введено в електронний каталог АБІС «ІРБІС 64»
4 437 статей, 8 569 рубрик по MESHy і 1 302 анотації.
У 2020 році, крім нових надходжень, у електронний каталог АБІС
«ІРБІС 64» налічував 341 872 одиниці інформації.
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Культурно-просвітницька та виховна робота бібліотеки спрямована на
всебічний гармонійний розвиток та духовне збагачення студентів,
формування у них естетичного смаку, пропаганду навчальної, наукової та
художньої літератури, популяризацію періодичних видань, вивчення
української мови та історія України, виховання в дусі патріотизму. Було
проведено такі заходи: до Міжнародного дня ідної мови проведена мистецька
година «Збережи наш скарб – рідну мову», до Дня героїв Небесної Сотні
організували годину пам’яті «Герої Небесної Сотні». до Дня народження
Т. Шевченка відбувся поетичний флешмоб «Шевченкове слово в віках не
старіє», до Дня Конституції України був проведений вебінар «Конституція –
оберіг нашої державності»; до Дня Захисника України була проведена година
патріотизму онлайн «Воїни духу»; до Дня української писемності та мови
була проведена літературно-мистецька година онлайн «Мова – духовне
багатство народу»; до Дня Гідності та Свободи відбулася мистецька година
онлайн «З Україною в серці!».
Продовжуються у бібліотеці проєкти з обміну книгами –
«Bookcrossing» та журналами – «Journalcrossing», в рамках яких користувачі
бібліотеки мають змогу вільно обмінюватися власними книгами та
журналами, залишаючи їх на відведених для цього стелажах.
Впродовж року було організовано 284 тематичні книжковоілюстративних виставки. Паралельно виставки висвітлювалися на сторінках
бібліотечних інтернет-ресурсів. Постійно діючі виставки «Нові надходження
книг», «Нові надходження журналів», «Нові надходження авторефератів»,
«До нас надійшла нова книга», «Методичні матеріали для самостійної
позааудиторної підготовки студентів». «На перехрестях періодики»,
«Періодичні видання», «Це буде цікавим для Вас». Продовжувала діяти
постійна виставка рідкісної медичної книги «Скарби медицини», на якій
представлені видання XVIII-XIX століть. Виставка «Інформаційні методи
викладацької роботи у медуніверситеті», що експонувалася в читальному залі
для професорсько-викладацького складу, була спрямована на пошук
нестандартних та креативних підходів, ефективних форм і методів роботи зі
студентами при викладанні навчальних дисциплін та перевірці рівня знань,
врахування досвіду інших медичних університетів України та вищих
навчальних закладів зарубіжних країн.
Протягом року продовжувала наповнюватися виставка «Журнали, що
індексуються в наукометричних базах даних».
Значна увага приділялася підготовці змінних виставок.
Бібліотека взяла участь в онлайн-конференції «Бібліотеки в умовах
пандемії COVID-19» (19 травня 2020 року), а також онлайн-конференції щодо
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презентації проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про бібліотеки і бібліотечну справу» (20 травня 2020 року).
Упродовж звітного періоду тривали і продовжують тривати
безкоштовні доступи до наукометричних ресурсів Web of Science і Scopus ―
з червня 2019 року до 31 травня 2021 року.
З липня 2019 року до липня 2020 року тривав доступ до повнотекстової
зарубіжної бази даних наукової інформації «Medline® with Full Text»
(EBSCO). Від 15 грудня 2020 року знову наданий річний доступ до вказаної
бази даних (у т. ч. з будь-якого місцезнаходження користувачів).
У грудні 2020 року організований безкоштовний доступ до
повнотекстової зарубіжної бази даних ScienceDirect (Elsevier): до ~ 39 000
електронних книг — до 04.12.2021 р.; до 2 088 електронних монографій за
2019-2020 роки — безстроково.
Назавжди наданий безкоштовний доступ до повних текстів ~10 000
книг за 2017 рік одного з найбільших світових видавництв Springer Nature.
Надавалися також безкоштовні короткострокові (до 6 місяців) доступи
до таких авторитетних повнотекстових баз даних: «Access Medicine»
(McGraw-Hill), Springer Nature, UpToDate (Wolters Kluwer), John Wiley&Sons,
Dentistry & Oral Sciences Source.
На плазмі у вестибюлі теоретичного корпусу університету
демонструвалися слайди-презентації про повнотекстові й наукометричні
ресурси.
У звітному періоді співробітники бібліотеки перевіряли правильність
оформлення пристатейної бібліографії статей у архівних і поточних номерах
журналів БДМУ; звіряли на відповідність оригіналам представлені в
бібліографічному списку ресурси; здійснювали редакційне опрацювання
бібліографії; завантажували на платформу «Наукова періодики України»
(ТОВ «Видавнича служба УРАН») архівні й (за узгодженням з редакцією)
поточні статті журналів університету.
Протягом звітного періоду працівниками бібліотеки загалом перевірено
на відповідність оригіналам використаних джерел до статей – 24 769,
перевірено сформованих References до статей – 11 184, створено References –
13 585, завантажено – 470 статей.
Протягом звітного періоду на сайті проєкту Української науковоосвітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» з використанням сервісу
відеоконференцій WEB class бібліотекою створено 5 вебсторінок
конференцій, проведених у БДМУ, для завантаження матеріалів конференцій
(завантажено 1 523 документи).
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Продовжується робота щодо створення повнотекстових баз даних
«Репозиторію «Інтелектуальні фонди БДМУ». У 2020 році бібліотека
наповнила репозиторій 965 документами.
Співробітники продовжують підбирати та перетворювати у PDFформат статті науковців університету для подальшого їх розміщення в
репозиторії.
Ефективній роботі бібліотеки сприяє, насамперед, участь у роботі
керівних органів університету. Директор бібліотеки входить до складу
ректорату та є членом Вченої Ради й Центральної методичної комісії
університету.
У бібліотеці БДМУ відбулися кадрові зміни. 01.10.2020 року Цимбал
В. І. звільнилася. Виконуючою обов`язки призначено Кіселицю Ганну
Григорівну.
Резюме
Наукові бібліотеки вищих медичних учбових закладів України
оперативно реагували на постійні зміни та спрямовували свою діяльність в
площину віртуальної комунікації. Пріоритети полягали в забезпеченні
онлайн та офлайн доступу користувачів до науково-освітніх ресурсів,
збереженні
інформаційного
потенціалу,
впровадженні
сучасних
інформаційних послуг, організації соціокультурної роботи із студентською
молоддю тощо.
Саме Науковим бібліотекам вищих медичних учбових закладів України
належить найважливіша місія – привити молоді заохочення до знань й
прагнення до читання, адже за молоддю – майбутнє!
Видатний український педагог, публіцист Василь Сухомлинський
закликав: «Якщо ви хочете, щоб молодь тягнулася до знань, турбуйтеся
про головні, найважливіші джерела духовної культури – бібліотеки».
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БІБЛІОТЕКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ
МОЗ ТА НАМН УКРАЇНИ
Бібліотечно-інформаційне обслуговування цієї категорії користувачів у
2020 році здійснювало 34 бібліотеки НДІ та медичних центрів, з них: 1 в
Дніпрі, 18 у Києві, 8 у Харкові, по 3 в Одесі та у Львові, одна у Кривому Розі.
За рік було обслуговано близько 12 тис. наукових працівників.
У 2020 році ювілеї відзначали бібліотеки: 100 років бібліотека ДУ
«Інститут медичної радіології ім. С. П. Григорєва НАМН України», яку було
засновано у липні 1920 року. 90 років виповнилось бібліотекам: ДУ
«Інститут медичної реабілітації і курортології МОЗ Укараїни», ДУ «Інститут
загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева» (Харків) (1930). 75 років
– бібліотеці НДІ епідеміології та гігієни Львівського НМУ ім. Данила
Галицького (1945); 70 років бібліотеці ДУ «Інститут спадкової патології
НАМН України» (1950), 60 років – бібліотеці ДУ «Інститут отоларингології
ім. проф. О. С. Коломійченка» (1960).
Незважаючи на всі негаразди, пов’язані з пандемією та карантинними
обмеженнями, більшість бібліотек змогли переформатувати свою діяльність
із врахуванням вимог карантину. Звичайно, ситуація в країні вплинула на
показники роботи, однак, бібліотеки робили все можливе для того, щоб не
знизити рівень та якість бібліотечно-інформаційного забезпечення своїх
користувачів.
Частина бібліотек, з різних об’єктивних причин, обмежилась наданням
статистичних показників. В аналітичному огляді наводяться короткі витяги зі
звітів бібліотек, які надали пояснювальні записки про роботу у 2020 році.
Робота бібліотеки ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
(Дніпро) була спрямована на максимально повне та оперативне задоволення
запитів користувачів. Впродовж року було обслуговано 401 користувача,
задоволено 130 звернень з бібліотечних питань на вебсайт вченого секретаря.
У своєму арсеналі бібліотека має два комп’ютери, принтер, підключена до
мережі Інтернет, Wi-Fi, на сайті інституту є сторінка бібліотеки, де
висвітлюються всі бібліотечні події і новини. З неї користувачі мають змогу
надіслати запит, отримати необхідну інформацію, а також зайти у віддалені
бази даних. Читальна зала, де користувачі мають змогу працювати в
Інтернеті, розрахована на 15 місць.
За допомогою в пошуку необхідної інформації в бібліотеку
звертаються не лише вітчизняні аспіранти ДЗ ДМА, а й аспіранти з Сирії,
Тунісу та Марокко.
Бібліотека також допомагає медичним сестрам у підготовці до
проходження атестації, конкурсів, веде картотеку «Наукові праці
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співробітників Інституту, надає допомогу у складанні списків літератури,
здійснює індексування статей, дисертацій та наукових праць за системою
УДК. Для лікарів і курсантів з підвищення кваліфікації створено та
розміщено на сайті інституту пам’ятку «Ведення хворих на хронічні запальні
захворювання кишечника в умовах пандемії СОVID-19».
Керівники установи інформуються за системою диференційованого
обслуговування, виконавці НДР – за темами досліджень. Бібліотекою
надається допомога при проведенні Вчених рад, лікарських конференцій за їх
тематиками. Щороку бібліотеки звітує про свою роботу на Вченій раді
Інституту.
Поповнення фонду бібліотеки ДУ «Інститут громадського здоров’я
ім. О. М. Марзєєва НАМН України» (Київ), як і в більшості бібліотек НДІ,
відбувалось в основному за рахунок дарів та передплаченої періодики.
Працівник
бібліотеки
здійснювала
бібліотечно-інформаційне
забезпечення наукових досліджень Інституту, брала участь у написанні
нормативної документації, у підготовці матеріалів конференції молодих
вчених (ХVІ Марзєєвські читання) на тему «Фізичні фактори довкілля та їх
вплив на формування здоров’я населення України», присвяченої пам’яті
доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки
України Ю. Д. Думанського. Конференція проходила у листопаді 2020 року в
онлайн форматі. Також бібліотека брала участь у складанні матеріалів до 69
випуску збірника «Гігієна населених місць», підготовці матеріалів для
написання статей до журналів «Гігієна та довкілля» та інших видань.
Цінним надбанням для всієї медичної громади стало видання
монографії доктора медичних наук, старшого наукового співробітника
інституту Р. В. Савіної «Небайдужі нотатки», присвяченої видатним ученимгігієністам, які були творцями історії гігієнічної науки та, зокрема, Інституту
загальної і комунальної гігієни (нині Інститут громадського здоров’я) та
монографії співробітників Інституту «Дитяче населення крізь призму
громадського здоров’я».
Науково-медична бібліотека ДУ «Інститут ендокринології та
обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» (Київ), у 2020
році, як і в попередні роки, особливу увагу приділяла максимальному
задоволенню запитів користувачів - наукових працівників та лікарів,
формуванню документальних фондів, їх розкриттю і використанню,
інформаційному забезпеченню комплексних цільових науково-дослідних
розробок Інституту, впровадженню інноваційних досягнень в практику
охорони здоров’я. Робота здійснювалась у тісному контакті з науковою
частиною Інституту.
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Крім співробітників своєї установи, бібліотека обслуговувала лікарів,
курсантів та аспірантів з інших міст України і установ м. Києва, які щорічно
проходять курси підвищення кваліфікації або стажування на базі Інституту.
Активно співпрацювали з кафедрою ендокринології над залученням читачівкурсантів КВАПО до користування бібліотечними фондами.
У читальній залі бібліотеки є комп’ютер з виходом у мережу Інтернет,
за допомогою якого читачі користуються медичними базами даних для
пошуку літератури.
Співробітниками бібліотеки була розроблена і запропонована читачам
анкета з запитаннями пріоритетних напрямків у роботі кожного наукового
працівника та лікаря. Продовжувалось онлайн інформування з міжнародних
баз даних Рub Мed і eLibrary.ru. Щороку тематика пошуку змінюється, в
залежності від тем, над якими працюють лікарі та наукові співробітники. У
2020 році пріоритетними були: хірургічне втручання при злоякісних
пухлинах щитоподібної залози, ендокринологія в часи COVID-19, вітамін D
та схильність до ендокринних захворювань, мультифокальний, папілярний
рак щитовидної залози. Було знайдено і оброблено 1 383 статті і розіслано
493 користувачам електронною поштою. Така форма роботи користується
попитом у читачів, особливо лікарів (хірургічного відділення, відділень
ендокринної патології, цукрового діабету та ін.). Бібліотека постійно отримує
подяки за актуальну та сучасну інформацію. Особливо потребують такої
допомоги користувачі, які готують кандидатські та докторські дисертації.
Поповнювались постійнодіючі виставки "Актуальні питання
ендокринології та їх вирішення на сучасному етапі", виставка "Праці вчених
Інституту”, папка з матеріалами, що віддзеркалюють історію Інституту, в
т. ч. публікації директора Інституту у періодичній пресі; папка з науковими
працями співробітників Інституту з питань впливу радіації на ендокринну
систему, відсутніх у фондах; а також папка з матеріалами, присвяченими
академіку В. П. Комісаренку – засновнику та першому директору Інституту.
Надавалась допомога співробітникам інституту в підготовці до
конференцій. У зв’язку з пандемією вони проводилися online.
Для підготовки і видання монографії про наукову діяльність академіка
М. Д. Тронька, продовжувалась робота з поповнення і систематизації за
розділами всіх бібліографічних описів картотеки його праць, яка ведеться з
1965 року. У приміщенні бібліотеки проходять засідання проблемних
комісій, апробації дисертацій, наукові конференції та засідання діабетичної
федерації.
Стало доброю традицією у читальній залі бібліотеки проводити
виставки
фотографій
співробітниці
інституту
інженера-метролога
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Гришакової Тетяни Петрівни. Вони користуються увагою співробітників та
пацієнтів клініки.
У звітному році в бібліотеці було здійснено заміну вікон в робочих
кімнатах та книгосховищі.
У зв’язку з карантинними заходами, зумовленими пандемією COVID19, Інститут не працював впродовж 2,5 місяців. А також – у серпні, в зв’язку
з відпустками працівників
У 2021 році до 95-річчя наукової бібліотеки (1926) – планується
інформаційний дайджест про її наукові здобутки, досягнення і перспективи.
Впродовж року, послугами наукової бібліотеки ДУ «Інститут
нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова НАМН України» (Київ),
крім працівників Інституту, користувались співробітники кафедри
нейрохірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика, НМУ ім. О. О. Богомольця,
курсанти, інтерни, аспіранти, клінічні ординатори, студенти. Надавалась
допомога нейрохірургам із зарубіжних країн, які продовжували
вдосконалювати свої знання в клічній ординатурі Інституту. Звертались до
бібліотеки співробітники Центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії,
Інституту ядерної медицини, співробітники нейрохірургічного відділення
обласної лікарні, нейрохірурги Лікарні швидкої медичної допомоги,
Центральної міської клінічної лікарні, Головного військового шпиталю.
Всього було обслуговано понад 800 користувачів. Співробітники
бібліотеки брали участь у виконанні всіх науково-дослідних робіт,
затверджених Вченою Радою Інституту
Фонд бібліотеки поповнювався в основному за рахунок передплатних
фахових видань. У першому півріччі було передплачено 30 українських та 3
російських спеціальних періодичних видань. Передплату на друге півріччя
оформити не виявилось можливим. Продовжувала бібліотека отримувати
один іноземний журнал World Neurosurgery. Продовжували передавати
бібліотеці монографії та спеціальну періодику співробітники Інституту,
також бібліотеці було передано особисті колекції наукових книг від
професора
Т. М. Сергієнка,
завідувача
приймальним
відділенням
А. Є. Косінова.
У 2020 році бібліотека закінчувала переоблік фонду, який здійснювався
не припиняючи обслуговування користувачів. В період карантину бібліотека
не працювала.
З відкриттям у відділенні відновної та функціональної нейрохірургії
Інституту нового напряму нейроелектростимуляціїї нейрохірургічних
хворих, в предметному каталозі бібліотеки було відкрито рубрику,
відбувається інтенсивний пошук інформації за даною темою.
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Для участі в атестації наукових співробітників Інституту, яка
проходила у 2020 році, бібліотека здійснювала підбір друкованих наукових
праць кожного атестованого. Ці списки надавались в основному в
електронному форматі. Здійснювався підбір інформації для підготовки
доповідей на конференції, симпозіуми. Надавалась допомога науковим
співробітникам в редагуванні списків використаної літератури до дисертацій
та наукових праць за Ванкуверським стилем.
Завідувачка бібліотеки Кричун С. Б. бере участь у всіх заходах, які
проводяться ННМБ України. Постійно друкується в Матеріалах міжнародних
конференцій медичних бібліотек України.
Робота медичної бібліотеки ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.
О. С. Коломійченка НАМН України» (Київ) у 2020 році також будувалась
із врахуванням вимог часу.
У 2020 році Інститут мав відзначати своє 60-ліття. Цього ж року
планувалось проведення ХІІІ з’їзду отоларингологів. В підготовці до цих
заходів бібліотека мала брати участь. Однак пандемія внесла корективи в ці
плани.
В роботі з користувачами бібліотека почала більше використовувати
дистанційні форми роботи. Крім співробітників Інституту, бібліотека
обслуговувала лікарів ОХМАТДИТУ та Головного військового клінічного
госпіталю. Послугами бібліотеки впродовж року скористалось біля 500
користувачів.
Комплектування фонду, в основному, відбувалось за рахунок
подарованих видань, які бібліотеці передають директор та наукові
співробітники Інституту та передплаченої періодики.
З 2010 року бібліотека Інституту – учасниця корпоративної
каталогізації медичних бібліотек України. Працівники бібліотеки здійснюють
розпис наукових праць, які увійшли до «Журналу вушних, носових і
горлових хвороб» (з 2019 р. – журнал «Оториноларингологія»).
В бібліотеці ведуться електронний каталог наукових праць
співробітників Інституту; електронний каталог дисертацій; Електронний
каталог видатних постатей в оториноларингології (з 1924 року; за
матеріалами «Журналу вушних, носових і горлових хвороб»).
Інформаційне
забезпечення
наукових
досліджень
Інституту
здійснювалось при підтримці відділу наукової медичної інформації. Було
створено системне програмне забезпечення для збору в системі Інтернет та
аналізу нормативно-методичної інформації в галузі оториноларингології.
Здійснюються тематичні пошукові роботи з проблем захворюваності та
лікування вуха, горла, носа, онкозахворювань тощо.
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Зважаючи на зменшення кількості відвідувань, працівники бібліотеки
зосередились на переобліку фонду, розпочатому в 2019 році. Переоблік
здійснювався без припинення обслуговування та іншої роботи. Паралельно
продовжувалось наповнення електронного каталогу книжкового фонду,
формувались списки літератури на списання зношених та застарілих видань.
Завідувачка бібліотеки Майська К. П. постійно бере участь у всіх заходах з
підвищення кваліфікації, які проводяться ННМБ України.
Наукова бібліотека ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» (Київ)
обслуговує різні категорії користувачів: професорський склад, наукових
співробітників, практикуючих лікарів, психологів, докторантів, аспірантів,
соціальних працівників та інші категорії медичних працівників. Поряд з
традиційно бібліотечними послугами, користувачі мали можливість
працювати в мережеі Інтернет, замовити тематичний пошук інформації тощо.
У звітному році, враховуючи карантинні виклики, бібліотека, у складі
наукового, організаційно-методичного та інформаційно-аналітичного відділу,
брала участь в організаційному та інформаційному забезпеченні он лайн
конференцій, які проходили в інституті.
Бібліотека має 2 комп’ютери, принтер і ксерокс, підключена до мережі
Інтернет.
Провідними напрямами у діяльності Наукової медичної бібліотеки
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (Київ) (ДУ
«ІТО НАМН України») було впровадження інноваційної моделі бібліотечнокомунікативних послуг з використанням передових технологій, ефективне
забезпечення інформаційно-аналітичного супроводу медичної науки,
кваліфікована оперативна підтримка професійних запитів науковців,
цільових медичних НДР, комплексних урядових програм, що виконувались
інститутом. В умовах пандемії COVID-19 бібліотека, своєчасно
зорієнтувавшись, не припиняла свою діяльність, об’єднавши традиційні
методи роботи з новаторськими. В бібліотеці було створено комфортний
соціальний простір для роботи читачів з постійним провітрюванням
приміщення, наявністю антисептика та миючих засобів. В читальній залі –
максимально зручні умови для проведення: міні засідань невеликими
групами, п’ятихвилинок старших медичних сестер, прийом науководослідних робіт, нарад тощо.
Пріоритетним було формування наукових фондів. За 2020 рік до
бібліотеки надійшло 178 прим. книг, журналів, авторефератів та методичних
рекомендацій на суму 42 тис. 493 грн 00 коп., (з них – 2 925-00 грн – книги,
39 568-00 грн – періодика). Надходження наукових монографій
здійснювалось за рахунок альтернативних джерел, меценатства, благодійних
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внесків. Дарували власні монографії, зарубіжну періодику провідні вчені
інституту, здійснювався книгообмін з профільними НДІ України, кафедрами
травматології та ортопедії медичних університетів Харкова, Чернівців,
Одеси, Дніпра. Незмінним меценатом бібліотеки був заступник директора з
наукової роботи ДЗ «Українського НПЦ екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф МОЗУ» проф. Гур’єв С. О. Продовжувалась підтримка
партнерських стосунків з науковими бібліотеками інститутів НАМНУ, МОЗ,
ННМБ.
Бібліотека оснащена 2 комп’ютерами, принтером, з 2007 р має
Інтернет, Wi-Fi, що сприяє запровадженню сучасних інформаційних
технологій, комп’ютеризації бібліотечних процесів, створенню власних баз
даних (25 450 записів) та використанню придбаних. Користувачам надається
доступ до власних електронних баз даних – «Дисертації, захищені в
інституті», «Автореферати», «Звіти про НДР», «Методичні рекомендації»,
«Друковані праці співробітників інституту», «Інформаційний бюлетень
нових надходжень», «Книги, журнали бібліотеки», а також – до віддалених
інформаційних масивів усіх рівнів як у звичайному, так і в електронному
форматах. Цікавим заходом для користувачів була презентація змісту
першоджерел з інтернету профільних часописів «Гений ортопедии» та
«Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова» за 2016-2019 роки.
Використовуючи загальноінститутську інтернет-мережу, науковці установи
мають доступ до наукометричних, спеціалізованих баз даних.
Бібліотекарі сприяли науковцям в оформленні дисертаційних робіт і
статей, згідно Наказу МОН України «Про затвердження Вимог до
оформлення дисертацій» (02.01.2017), ДСТУ 7.1.2006, надавали інформаційні
довідки з сучасного бібліографічного оформлення заключної документації та
особистих звітів різними стилями, застосуванню УДК. Впродовж року було
проведено 29 консультацій з основних напрямків науково-дослідних робіт,
націлювали науковців на удосконалення роботи з сучасними
наукометричними базами даних, можливостями відкритого доступу до них.
Плідна співпраця поєднувала бібліотеку інституту з відділом
нестаціонарного обслуговування абонентів ЦМБ ім. Лесі Українки, яка
забезпечувала медиків інституту сучасними художніми, суспільними,
історичними та науково-популярними виданнями.
Важливим напрямом в роботі бібліотеки стала участь у створенні
Музею історії інституту, активним співорганізатором якого була зав.
бібліотеки Немирович-Булгакова О. І.
Віддаючи данину пошани великому колективу інституту було
ініційовано публікацію інформаційного видання про підсумки проведення
столітнього ювілею установи. В рамках «Клубу пам’яті», під керівництвом
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академіка Г. В. Гайка, вийшло в світ цікаве ілюстроване видання: [100-річчя
заснування ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (19192019): Клуб пам’яті / Гайко Г. В., Немирович-Булгакова О. І., Лєсков В. Г.,
Мандрик П. Т. – Київ, 2020. – 26 с.].
Було організовано репрезентативну виставку періодичних видань,
грамот, привітальних адрес, присвячених ювілею установи, оформлено
фотоальбом про святкування 100-річчя інституту. Альбом наповнений 190
фотографіями, згрупованими в окремі розділи (співробітники усіх
структурних підрозділів, високоповажні гості, нагородження, привітання від
різних організацій тощо).
В умовах пандемії оглядові екскурсії проводились для невеликих груп.
Загалом організовано 12 екскурсій.
18 грудня 2020 р. відбувся online вебінар Наукові читання ім. проф.
Є. Т. Скляренка «Впровадження наукових розробок в практику охорони
здоров’я», організований кафедрою травматології та ортопедії НМУ ім.
О. О. Богомольця. Науковою бібліотекою інституту в приміщенні музею
було представлено книжкову тематичну виставку з фотографіями «Наукова
спадщина проф. Є. Т. Скляренка» та відкритий перегляд газетних публікацій
«З музейних архівів про видатного хірурга проф. Є. Т. Скляренка». Впродовж
року співробітники наукової бібліотеки здійснювали інформаційну
підтримку «Клубу пам’яті», творчо сприяли висвітленню наукових здобутків
ювілярів, а саме: Шумада І. В. (100 років), Богданов Ф. Р. (120), Талько І. Г.
(100), Мусієнко Н. М. (100).
Наукова бібліотека ДУ «ІТО НАМН України», вдало поєднуючи
традиційні форми бібліотечної роботи з новими, часто не притаманними
бібліотечним працівникам, являє собою культурний, історичний та
інформаційний центр установи, який користується авторитетом та повагою
працівників інституту.
Завідувачка бібліотеки Немирович-Булгакова О. І. постійно бере участь
у міжнародних наукових конференція, семінарах, які проводяться ННМБ
України.
В бібліотеці ДУ «Український НДІ промислової медицини» (Кривий
Ріг) у 2020 році здійснювалась інвентаризація, списання та переміщення
фонду внаслідок аварії приміщення в лютому 2020 року. Після всіх цих
заходів фонд бібліотеки складає 17 227 примірників. Адміністрація Інституту
робить все можливе для відновлення роботи бібліотеки, створеної у перші
дні заснування Інституту в 1956 році. Наразі, в приміщенні бібліотеки
відбуваються ремонтні роботи.
У зв’язку з виходом на пенсію завідувачки бібліотеки, посильну
допомогу користувачам надавали співробітники відділу науково141

організаційної роботи та медичної інформації, куди входить бібліотека:
редагувались списки літератури до дисертаційних робіт, публікацій у
періодичних виданнях, проставлялись індекси УДК, надавались тематичні,
бібліографічні довідки і т. ін.
Дякуємо колективу відділу за розуміння і відповідальне ставлення до
роботи і з свого боку обіцяємо підтримку і допомогу в бібліотечноінформаційному забезпеченні фахівців Інституту.
В житті бібліотеки НДІ епідеміології та гігієни Львівського
національного медичного університету ім. Данила Галицького в 2020
році відбулася визначна подія: було завершено будівництво нового
приміщення бібліотеки, яке здійснювалось за ініціативи директора Інституту
Б. П. Кузьмінова. (Подія в наш час, коли в багатьох областях і установах
бібліотеки просто ліквідовуються, справді визначна). В приміщенні
передбачено простору читальну залу з комп’ютеризованими робочими
місцями, залу для індивідуальної роботи наукових працівників,
книгосховище та багатофункціональну актову залу. З червня по вересень
було здійснено переїзд і освоєння нового приміщення.
Того ж року відбулася ще одна знакова подія в житті Інституту – він
відзначив своє 80-ліття. Бібліотека також святкувала цей ювілей, оскільки
була створена з перших днів роботи інституту, однак, під час окупації її
фонди згоріли і діяльність бібліотеки було відновлено вже у повоєнний час.
У зв’язку з цими подіями, було проведено ювілейну міжнародну
науково-практичну конференцію. Працівники бібліотеки зібрали документи
та фото за всі роки існування Інституту, за якими директором
Б. П. Кузьміновим було зроблено доповідь-презентацію «Історія становлення
та розвитку НДІ епідеміології та гігієни». Відбулась також презентація книги
«Видатний епідеміолог ХХ сторіччя Генріх Мосінг. Сторінки наукового
життя», одним із співавторів якої була завідувачка бібліотеки
В. Л. Смольницька. Книгу було видано за підтримки Генерального консула
Республіки Польща у Львові і написана вона українською та польською
мовами. Провідним бібліографом Мельничук І. К. було укладено
бібліографічний покажчик праць Г. С. Мосінга. До нього включено
публікації з 1933 по1994 роки, а також література про життя і діяльність
видатного вченого.
Новим нетрадиційним напрямом в роботі бібліотеки стала музейна
діяльність. Реалізація проєкту із створення музею Генріха Мосінга
розпочиналась 2019 року з науково-пошукової та дослідницької роботи,
збору та розміщення експонатів. Відкриття музею відбулося під час
проведення науково-практичної конференції «Актуальні проблеми
профілактичної медицини». На його відкритті були присутні представники
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медичної громади Польщі та України. Відповідальною за роботу музею було
призначено завідувачку бібліотеки Смольницьку В. Л. Для відвідувачів, крім
екскурсії та лекції, було передбачено демонстрацію фільму про видатного
вченого. Інформація про роботу музею висвітлювалась на сторінках газет
«Кур’єр Галіційський», «Alma Mater» та інших. Про новий напрям роботи
бібліотеки В. Л. Смольницька представила доповідь «Збереження наукової
спадщини» в матеріалах міжнародної науково-практичної інтернетконференції ННМБ країни 2020 року «Медичні бібліотеки України: досвід,
традиції, інновації».
У звітному році бібліотека обслуговувала науковців Інституту,
професорсько-викладацький склад ЛНМУ ім. Данила Галицького, слухачів
курсів удосконалення лікарів, студентів, кафедри яких розташовані у будівлі
Інституту. Особлива увага приділялась інформаційному забезпеченню
наукових тем та дисертацій. Надавались консультації з оформлення
бібліографічних списків до наукових робіт, збірників наукових праць,
дисертацій. Здійснювалось індексування статей, тез конференцій за запитами
користувачів. В період карантину співробітники бібліотеки здійснювали
обслуговування користувачів у онлайн форматі, використовуючи платформу
Web of Science, доступ до якої бібліотека отримала 2019 року. Співробітники
бібліотеки надавали інформацію про онлайн заходи, доступні на цій
платформі. Більше уваги приділялось інформаційному забезпеченню
наукових тем, аналізували інформаційні потреби, вивчали нові напрями
діяльності. Практикувався також новий напрям роботи – інформаційний
супровід відвідувачів Експериментального центру. Було розроблено флаєри,
у яких висвітлювалась інформація, як підготуватись до здачі аналізу, які
послуги надає Центр тощо. Також періодично здійснювалось інформаційне
наповнення, дизайн та друк інформаційно-просвітницьких буклетів для
відвідувачів Центру та, за потребою, надавались безкоштовні консультації.
Свою кваліфікацію підвищували шляхом вивчення та практичного
впровадження нових інформаційних технологій. Завідувачка бібліотеки
регулярно бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях
ННМБ України та Української бібліотечної асоціації.
Наукова бібліотека ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної
медицини НАМН України» (Львів) здійснює бібліотечно-інформаційне
забезпечення наукових працівників Інституту, лікарів та молодший медичний
персонал клінічних підрозділів Інституту та інших медичних установ міста,
курсантів кафедри гематології та трансфузіології Львівського НМУ ім.
Данила Галицького літературою з питань гематології та трансфузіології. В
Інституті діє підписана ще у 2019 році Угода про надання доступу до
електронної бази даних Skiopus ta Web of Sciense. Однак, через те, що в
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бібліотеці відсутнє комп’ютерне забезпечення та Інтернет, доступ до баз
передано у відділи.
На роботі бібліотеки у звітному році суттєво позначились карантинні
обмеження. Негативно впливає на роботу бібліотеки і відсутність
комп’ютерного забезпечення та Інтернету, без якого здійснювати якісне
бібліотечно-інформаційне забезпечення жодна сучасна бібліотека не може.
Основними напрямами роботи медичної бібліотеки ДУ «Український
НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (Одеса) було
інформаційне забезпечення наукових тем Інституту щодо дослідження
природних лікувальних ресурсів України, медичної реабілітації,
курортології, фізіотерапії.
Комплектування полягало, в основному, з подарованих видань.
Алфавітний, систематичний каталоги та картотека персоналій ведуться як у
картковому, так і в електронному форматах.
Крім співробітників своєї установи, бібліотека обслуговує всіх, хто
потребує інформації даної тематики. У звітному році здійснювалось
бібліотечно-інформаційне
забезпечення
наукових
тем
«Курортнорекреаційний потенціал Причорноморського регіону України, можливості
сталого
розвитку
лікувально-оздоровчого
туризму,
інвестиційна
привабливість», «Розробка системи реабілітації військовослужбовців з
різними травмами та захворюваннями в санаторно-курортних умовах з
використанням природних лікувальних чинників». Крім цього, здійснювався
підбір інформації для наукових працівників з метою підготовки наукових
праць, статей, доповідей, а також редагування списків літератури.
Виконувались письмові бібліографічні довідки, проставлялись індекси УДК.
У приміщенні бібліотеки та у фойє Інституту щорічно діють постійні
виставки з актуальних тем роботи Інституту.
Наукову бібліотеку Інституту ім. В. П. Філітова (Одеса) було
засновано в 1946 році. Перші книги бібліотеці були подаровані Володимиром
Петровичем Філатовим. Наразі пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є
оптимизація використання бібліотечних фондів на різних носіях,
впровадження автоматизації і комп'ютеризації, активне використання
власних та віддалених баз даних.
Щорічно бібліотекою обслуговується близько 1000 коритувачів.
(співробітники інституту, лікарі-офтальмологи з інших міст і областей
України, а також офтальмологи з ближнього і далекого зарубіжжя).
У фондах бібліотеки ретельно зберігаються рідкісні та раритетні
публикації рівня національного культурного надбання з питань
офтальмології: М. І. Авербаха, С. С. Головіна, Л. Г. Беллярмінова, академіка
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В. П. Філатова. Значну частину бібліотечных ресурсів складають періодичні
вітчизняні і зарубіжні видання.
Бібліотека має систему каталогів: алфавітний, систематичний,
предметний, а також картотеки періодичних вітчизняних і зарубіжних
видань. Персоналій та нових надходжень. (Інформацію взято з сайту
Інституту).
ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор´єва
НАМН України» (Харків) у 2020 році відзначав 100-ліття з дня заснування.
Бібліотека брала активну участь в підготовці матеріалів до цієї визначної
дати. Було організовано виставки з науковими працями видатних вченихспівробітників Інституту. В Інституті було видано 2 монографії: «Колиска
української радіології» та Н. Немировської «Правда крізь лихоліття.
Життєпис лікаря Сергія Петровича Григорєва – нове прочитання».
Крім співробітників Інституту, бібліотека обслуговує наукових
працівників кафедр онкології та радіології Харківського національного
медичного університету, кафедр рентгенології Харківської медичної академії
післядипломної освіти, практикуючих лікарів, наукових працівників та
студентів медичних вишів.
Наразі в бібліотеці проводяться ремонтні роботи, у зв’язку з цим,
бібліотекою здійснювалось очищення фонду від застарілої, непрофільної та
зношеної літератури.
Основними напрями роботи бібліотеки ДУ «Інститут мікробіології та
імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України» (Харків) було
накопичення, збереження та систематизація документальних ресурсів і
наукової спадщини з питань мікробіології і імунології та максимально повне
задоволення інформаційних потреб читачів. У 2020 році фонд бібліотеки
поповнився 29 одиницями зберігання на паперових носіях. Всі надходження
було отримано на благодійній основі та у вигляді дарунків від співробітників
установи та приватних осіб.
У звітному році бібліотека інформаційнo забезпечувала 30 наукових
тем, які виконувалися на базі інституту.
У 2020 році працівники бібліотеки були залучені до роботи в
оргкомітеті з проведення 2-х наукових конференцій, які проходили на базі
Інституту. Одна із них, науково-практична конференція “Мікробіологічні
читання пам’яті професора Юрія Леонідовича Волянського”, була
присвячена 80-річчю з дня народження одного із директорів, який
очолював установу протягом тридцяти років. В рамках заходів до цієї
ювілейної дати в бібліотеці було організовано виставку–екскурсію,
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систематизовано
бібліографічний
список
наукового
доробку
Ю. Л. Волянського.
У вересні 2020 року в Інституті проходив Другий національний
форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної
медицини, присвячений 175-річчю з дня народження Нобелівського
лауреата І. І. Мечникова. З нагоди святкування ювілею бібліотекою було
організовано
виставку
епістолярного
надбання
І. І. Мечникова,
прижиттєвих раритетних видань вченого, які зберігаються у фондах
бібліотеки.
Науково-медична бібліотека ДУ «Інститут загальної та
невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України» (Харків)
спільно з Інститутом, у 2020 році відзначала своє 90-ліття. Цій події було
присвячено щорічну науково-практичну конференцію з міжнародною
участю «Невідкладні питання невідкладної хірургії». До цієї знаменної
дати бібліотекою було підготовлено перегляд літератури «90 років
Інституту: шляхи становлення, розвитку та досягнення», перегляд «Життя
віддане людям», присвячений директорові Інституту (1974-1999 рр.),
видатному хірургу, педагогу, знаному вченому, доктору медичних наук,
заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії
України В. Т. Зайцеву. Бібліотекою було укладено бібліографічний
покажчик «Бібліографія кандидатських та докторських дисертацій,
виконаних співробітниками ДУ «ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМН України та
здобувачами з інших закладів на базі Інституту (2010-2020 рр.)»,
підготовлено добірку матеріалів «Наші досягнення» (2000-2020 рр).
До відзначення 90-ї річниці бібліотеки завідувачка бібліотеки 19732010 років Фастова С. В. написала статтю про бібліотеку, її історію та
розвиток, яка була надрукована в журналі «Харківська хірургічна школа»,
№ 4, 2020.
В пошуку необхідної інформації використовувались як власні бази
даних, так і віддалені. Здійснювалось редагування списків літератури до
розділів учбового посібника «Курс лекций по клинической хирургии» на
відповідність
стандартам
бібліографічного
опису.
Складались
бібліографічні списки робіт співробітників, проводились консультації з
бібліографічного опису за Ванкуверським стилем, присвоювались шифри
УДК до наукових праць, статей, авторефератів тощо. Організовувались
книжкові виставки, тематичні перегляди літератури з актуальних тем. У
звітному році було здійснено інвентаризацію та очищення фонду від
застарілих, зношених та непрофільних видань.
Бібліотека комп’ютеризована, підключено Інтернет, Wi-Fi.
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